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 ملخص البحث
 آلهوالصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى ،  رب العاملني هللا احلمد
 :بعد و، وصحبه أمجعني 
 من الرغمعلى ،  كثري من الدَّارسني باجلانب البالغي عند اإلمام جالل الدين السيوطيحيفل فلم

، ) والبديع،والبيان،املعاين (الثالثةمن بينها علم البالغة بفروعه ، تصرحيه بأنَّه ُرزق التبَّحر يف سبعة علوم 
 .سفة  وأهل الفلالعجمال على طريقة ، على طريقة العرب والبلغاء 

 بعضهمكما يعزو . وتعمُّقه فيها ،  اإلمهال يرجع إىل غلبة شخصية السيوطي احلديثيَّة هذا ولعلََّ
 . األخرى العلومبالقياس إىل مؤلَّفاته يف ، هذا التقصري إىل ِقلَّة مؤلَّفاته يف البالغة 

 علمائهاأن يكون من  أنَّ قلَّة مؤلَّفاته يف البالغة ال يعد سبباً يف إقصائه عن الباحثة وترى
 .البارزين

 أمَّا، مؤلَّفات ) ٩(وآخر إىل ، مؤلَّفات ) ٦( بعضهم مؤلَّفات السيوطي البالغية إىل أوصل وقد
  .مؤلَّفاً) ١٣(فقد أوصلها إىل ، صاحب كتاب مكتبة اجلالل السيوطي، أمحد الشرقاوي إقبال 
ويف ، ي اليت حتمل عناوين بالغية مستقلَّة إنَّما نظروا إىل مؤلَّفات السيوط ، الدَّارسون وهؤالء

 .هذا غنب وإغفال جلهود السيوطي البالغية 
 درس أنَّه لو نظرنا إىل جهود السيوطي البالغية مبنظور ومقياس آخر لوجدناه قد الباحثة وترى

ة لعلوم البالغة  شاملمستقلَّةإىل جانب تنوُّع دراساته ما بني كتب ، البالغة من جانبيها النَّظري والتطبيقي 
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وفوق ذلك . والشروح وختريج أبيات  ، واملختصراتإضافة إىل التلخيص ، وبني إفراد علم منها ، الثالثة 

 . كما ربط البالغة بكثري من العلوم ،  كتب التفسري واحلديث يفكله االجتَّاه حنو الدرس التحليلي 
مخسة (ؤلَّفات السيوطي البالغية إىل وصلت م،  هذا املنظور الذي رأته الباحثة على واعتماداً

 .مؤلَّفاً ) ثالثة وعشرون(وما حيمل منها عناوين بالغية ، )  مؤلَّفاًوثالثني
 حياة املتخصَّصني يف علم البالغة إىل االلتفات إىل هذا اجلانب املهم واحليوي يف الباحثة وتدعو

 .اإلمام السيوطي العلميَّة إنصافاً له وللعلم 
 

*   *   * 
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 يعلم، والصالة احلمد هللا رب العاملني، الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل
 :وبعـد .والسالم على النيب األمي، أفصح الثقلني لساناً وأعظمهم بياناً

يف وقت كان العرب فيه يف أوج  اً ه حممدفقد  بعث اهللا سبحانه وتعاىل نبيَّ
 أفصح الفصحاء، ومصاقع اخلطباء، مث حتدَّاهم بأن ة بالغتهم، فكانوافصاحتهم، وقمَّ

ة، وأظهر إلعجاز القرآن، وهذا ؛ ليكون التَّحدِّي أثبت للحجَّالقرآنيأتوا بسورة من 
من مثله، بآية ما كان بالفعل حيث عجز أرباب فصاحتهم وبالغتهم عن اإلتيان 

 ودفعها للبحث ا استنهض اهلمم،ووقفوا أمامه مبهورين بروعة بيانه ونظمه، ممَّ
والتنقيب، فشرع علماؤنا األفاضل يف استخراج درره وجواهره، فألَّفوا العلوم 
العظيمة اليت تساعد الورى على فهمه وتدبُّره ومعرفة أسراره ولطائفه، وتعمل على 

ر ، فسخَّ   إنـا حنن نزلنا الذكر وإناله حلافظــون :حفظه، حتقيقاً لقوله تعاىل
هم أعطاحهم اإلميان الصادق، ومناساً له، فنفراً من خلقه ليكونوا حرَّ وجل املوىل عزَّ

قاد، والفكر املضيء، فأخرجوا لألمَّة كنوزاً الصِّحة، ورزقهم علوَّ اهلمَّة، والذكاء الوَّ
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وذخائر علمية، ظلَّت وستظل رافداً علمّياً ثّراً، ال ينضب معينه، ألنَّ منبعه هو القرآن 
 .الكرمي

العلماء األفذاذ، اإلمام جالل الدين السيوطي، العامل املوسوعي، ومن أولئك 
كتاباً كان لعلوم العربية حظ ) ١١٩٤ (-حسب آخر إحصائية–فاته الذي بلغت مؤلَّ

 )١(.منها، ومن بينها علم البالغةرواف
وعلى الرغم من اجتهاداته يف هذا العلم، جند انصرافاً من الدَّارسني 

 .الع على فكره ونتاجه البالغياالطَّاملتخصصني عن الوقوف و
إىل جانب ، وهذا ما حدا يب للبحث عن مؤلَّفاته البالغية، وموقعها من كتبه 

معرفة مواطنها وأماكن وجودها، واإلشارة إىل املخطوط منها واملطبوع، واملفقود 
غة جهوا للبحث عن بالب هذا العلم، أمالً يف أن يتَّواجملهول، لتكون بني أيدي طالَّ

 .السيوطي، وأثرها يف الدراسات البالغية
 :وقد جعلت البحث فصلني

 .وجرايف ملؤلفات السيوطي وأماكن وجودهالالتنظيم البيب: الفصل األول
  .دراسات حول بعض كتب السيوطي يف علم البالغة: الفصل الثاين

 واهللا أسأل أن يوفق اجلميع ملا حيبه ويرضاه
 ى آله وصحبه أمجعنيوصلى اهللا على سيدنا حممد وعل
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يعدُّ اإلمام السيوطي من أكثر املؤلِّفني املوسوعيني تأليفاً، فقد ضرب يف كل 
 .علٍم بسهم

وقد اختلف احملققون يف عدد تصانيفه، حيث ذكر السيوطي يف كتابه حسن 
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 )٣(.عنه فاته بلغت ثالمثائة كتاب سوى ما غسله ورجع  مؤلَّاحملاضرة أنَّ
  ةتمه ثالثث بنعمة اهللا بلغت ثالمثائة ومخسني كتاباً، وما مل ُيويف كتابه التحدُّ

 .)٤(ومثانني
فات السيوطي املنسوخ خبط علي بن أمحد احلمصي سنة ويف فهرس مؤلَّ

فات أربعمائة وستني هـ املنقول عن خط السيوطي مباشرة، وصلت املؤل٩٠٣َّ
 .)٥(مؤلَّفاً

مؤلَّفاً، توصَّل إليها الباحث إياد ) ١١٩٤( آخر إحصائية لكتبه بلغت غري أنَّ
عنواناً، )٣٣١( كتب السيوطي ذي أوضح بأنَّ املطبوع منال.)٦(خالد الطبَّاع

 .)٧(عنواناً) ٤٣٢(عنواناً، واملفقود أو جمهول املكان ) ٤٣١(واملخطوط 
فاته يف العلوم  من مؤلَّافاته يف العلوم البالغية، كانت أقل حظًّلَّعلى أنَّ مؤ

 .األخرى
وما ،اينفات السيوطي حبسب ما أورده عبداحلي الكتَّاظر إىل توزيع مؤلَّفالنَّ

أي قبل ) هـ٩٠٤( اسة من تأليف السيوطي، عدَّد فيها تآليفه حىت سنةظفر به من كرَّ
 يف ه السيوطي كان ُمكثراً يف تأليفجيد أنَّؤلفاً م) ٥٣٢(موته بسبع سنني، حيث بلغت 
مؤلَّفاً، ويف ) ٢٠٥(فاته يف احلديث حيث بلغت مؤلَّ، احلديث الشريف ومصطلحه 

) ٧١(فاته الفقهية مؤلَّفاً، مث يليه الفقه وأصوله، فبلغت مؤلَّ) ٣٢(مصطلح احلديث 
، مث يلي ذلك علم التفسري ، مؤلَّفاً) ٢٠(ف وُّمؤلَّفاً، ويف أصول الفقه والدين والتَص

مؤلَّفاً، وبلغت ) ٦٦(وألَّف يف اللغة والنحو والتصريف ، مؤلَّفاً ) ٧٣(حيث ألَّف فيه 
 .مؤلَّفاً) ٣٠ ( فاته يف الطبقات والتاريخمؤلَّ

ويذكر الدارسون أن أقلَّ العلوم اليت ألَّف فيها هي املعاين والبيان والبديع 
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 )٨(.املؤلفات مل يذكر سعدي أبو حبيب أمساء هذه و. مؤلفات فقط) ٦(حيث بلغت 
فات السيوطي يف املعاين والبيان  مؤلَّوكذلك ذكر حيىي حممود ساعايت، أنَّ

فات  من مؤلفاته الواردة يف فهرس مؤلَّ٪١مؤلَّفات، أي بنسبة ) ٦(والبديع بلغت 
 .)٩( مؤلّفاً)٤٦٠(السيوطي لعلي بن أمحد احلمصي البالغ عددها

 :وهي
 .عقود اجلمان يف املعاين والبيان: ى ألفية تسمَّ-١
 . شرحها يسمى حل العقود-٢
 . النكت على تلخيص املفتاح-٣
 .نظم البديع يف مدح الشفيع: ىة تسمَّي البديع-٤
 . شرحها-٥
 .)١٠( اجلمع والتفريق بني األنواع البديعية-٦

ذكر أنَّ ، ي فات السيوطغري أنَّ إياد الطبَّاع صاحب آخر إحصائية ملؤلَّ
 :فات، وهيمؤلَّ) ٩(فاته يف البالغة بلغت مؤلَّ

 .على تلخيص املفتاح) نكت( اإلفصاح -١
 . ختريج أبيات التلخيص-٢
 . اجلمع والتفريق يف أنواع البديع-٣
 . جىن اجلناس يف فن البديع واالقتباس-٤
 . شرح أبيات تلخيص املفتاح-٥
 .بيان شرح عقود اجلمان يف علم املعاين وال-٦
 . مفتاح التلخيص-٧
 . النكت على التلخيص-٨
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 .)١١( نكت على حاشية املطول البن الفنري-٩
حل (وال) عقود اجلمان( ألفية -كما فعل سابقه –ومل يذكر إياد الطبَّاع 

يف حني جند أمحد الشرقاوي إقبال، ،وكأنَّه أدخلهما ضمن شرح عقود اجلمان ،) العقود
 :لسيوطي يذكر أنَّها ثالثة عشر مؤلَّفاً، هيصاحب كتاب مكتبة اجلالل ا

 . أحاسن االقتباس يف حماسن االقتباس-١
 . اإلفصاح على تلخيص املفتاح-٢
 . اجلمع والتفريق يف األنواع البديعية-٣
 . ِجناس اجلناس-٤
 . حل عقود اجلمان-٥
 . شرح عقود اجلمان يف املعاين والبيان-٦
 .ن عقود اجلمان يف املعاين والبيا-٧
 . قطع الدابر من الفلك الدائر-٨
 . خمتصر املفتاح-٩
 ).نظم فيه تلخيص املفتاح( مفتاح التلخيص -١٠
 . نظم البديع يف مدح خري شفيع-١١
 . النكت على التلخيص -١٢
 .)١٢(نكت على حاشية املطول البن الفنري -١٣

 مستقالً ه جعل حلّ عقود اجلمان، وشرح عقود اجلمان، كالًّ منهماويالحظ أنَّ
 .بنفسه وكتاباً غري اآلخر

 يف هفاتفات البالغية للسيوطي قياساً مبؤلَّارسني بقلة املؤلَّولعل اعتقاد الدَّ
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 .العلوم األخرى كان من األسباب اليت صرفتهم عن االهتمام باجلانب البالغي عنده
كون من ويبدو يل أنَّ قلَّة مؤلفاته يف البالغة، ال يعد سبباً يف إقصائه عن أن ي

فوا فيها سوى كتاب أو كتابني، بل لَِِّؤعلمائها البارزين، فكثري من علماء البالغة، مل ي
، وابن )البيان والتبيني(إنَّ كثرياً منهم ذكر أبواباً منها يف كتبه مثل اجلاحظ يف كتابه 

 ، والزخمشري مل يتعرَّض ألبواب بالغية بعينها، بل طبَّقها يف)العمدة(رشيق يف كتابه 
 .تفسريه وقس على ذلك كثرياً من الذين اشتهروا يف علم البالغة

فالبالغة يف القدمي كانت منثورة يف ثنايا كتب النحويني، واملفسرين وأصحاب 
الطبقات واللغة، وعلى الرغم من ذلك اشتهر أصحاهبا بأنَّهم من أعالم البالغة، وإن 

 شيئاً يسرياً، وبعضهم كان يشرح، كان بعضهم يأخذ من سابقيه، وال يضيف إليهم إالَّ
ألنَّها وجدت من يهتم هبا . فاهتم لقيت شهرة كبريةوآخر كان خيتصر ولكن مؤلَّ

 .وخيرجها إىل النور
كما –دة يف البالغة، وتنوعها ا اإلمام السيوطي فعلى الرغم من تآليفه املتعدَّأمَّ
ة يف هذا دراسات املستقلَّ  مل يذكره أحد ضمن علماء البالغة، ومل تقم عليه ال-سنرى

اجلانب، من القدماء أو احملدثني، فهناك من درس جالل الدين السيوطي حمدِّثاً، ومن 
درسه  لغوياً، ومن درسه أديباً ومن درسه مفسِّراً، ومن درسه فقيهاً، ومن درسه 
مؤرِّخاً وهناك من درس جهوده يف إعجاز القرآن، أمَّا كونه بالغياً فما زال هذا 

وهذا اجلانب من حياة السيوطي مل ُيعَن به ((انب بكراً وحباجة إىل جهود الباحثني اجل
وال يزال هذا ، من كتبه شيء ُيذكر ممَّا أَلَّف   الباحثون يف جهوده، وال طُبع فيه 

 .)١٣())املتخصِّصني اجلانب خصباً حيتاج إىل مهم 
) ٩(فات، أو مؤلَّ) ٦(د كتب السيوطي البالغية بـوأعتقد أنَّ من حدَّ

مؤلَّفاً، إنَّما نظر إىل املؤلَّفات اليت حتمل عناوين بالغية، وهذا يف ) ١٣(فات، أو مؤلَّ
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 .رأيي غنب وإغفال جلهود السيوطي يف علوم البالغة
 إىل التأليف البالغي عند آخرويظهر يل أنَّنا لو نظرنا مبنظور ومقياس 

ع  النظري والتطبيقي إىل جانب تنوُّالسيوطي، لوجدناه قد درس البالغة من جانبها
ة شاملة لعلوم البالغة الثالثة، وبني إفراد علم منها، إضافة دراساته ما بني كتب مستقلَّ

إىل التلخيص واملختصرات والشروح، وختريج أبيات، وفوق ذلك كله االجتاه حنو 
  .لعلومالتطبيق التحليلي يف كتب التفسري واحلديث، كما ربط البالغة بكثري من ا

إنَّ التأليف البالغي عنده سار يف : ومن خالل هذا املنظور، نستطيع أن نقول
 :ثالثة مسارات هي

 :املسار األول
 : التأليف البالغي النظري املباشر

 :املسار الثاين
 : التأليف البالغي ضمن علوم أخرى

 .لميةاملوسوعات الع ،علم إعجاز القرآن، النحو، التفسري، السرية واملناقب
 :املسار الثالث

 : التأليف التطبيقي، ويشمل
 . إفراد أنواع ومباحث بالغية بالتأليف-أ
 . إفراد بعض السور واآليات بالدراسات البالغية-ب
 . التطبيق البالغي يف كتب التفسري واحلديث-جـ

) ة وثالثنيمخس(وقد بلغ تعداد كتب السيوطي البالغية وفق هذا التصنيف 
 .مؤلَّفاً
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) ثالثة وعشرين(ا عدد الكتب واملختصرات اليت حتمل عناوين بالغية، فبلغ أمَّ
 .كما ذكر الباحثون السابقونمؤلفاً ) ١٣(أو ) ٩(أو ) ٦(ؤلَّفاً، وليس م

 يف هذا املبحث إىل كتب السيوطي البالغية املطبوعة -بإذن اهللا-وسأشري 
 .واملخطوطة، واملفقودة، وفق املسارات اليت ذكرهتا آنفاً

 :املسار األول
 : التأليف البالغي النظري املباشر

 : عقود اجلمان يف املعاين والبيان-١
، عقود ١١٥٥-١١٥٤: ورد هذا الكتاب منسوباً له يف كشف الظنون

 .١/٥٤٠: ، هدية العارفني١/٣٤٣: اجلوهر، حسن احملاضرة
 :وتوجد نسخ منه خمطوطة يف

 بالغة، ٨٠جماميع، ) ٢٨(ة ، عارف حكمت باملدينة املنور٧٢٦٢برلني 
 )٦٦٥(، )٣٦٨(، )هـ٦٥٤٨( ، دار الكتب املصرية )٣٦٢٨(املتحف العراقي 

 ، مدرسة احلاج زكي جماميع)٢٣/٢٢(  جماميع خمطوطات األوقاف باملوصل جمموع
، املكتبة العباسية بالبصرة مكتبة الدراسات العليا جامعة )٢٨٤ ص٨ح ١٣/١٨(

 .)١٤()٦٢٧(بغداد 
 :طبوع طبعتانوالكتاب م

 .)١٥(هـ١٢٩٣طبع بوالق سنة * 
 .)١٦(طبع مبكتبة املنهل بالكويت* 
  : شرح عقود اجلمان يف علم املعاين والبيان-٢

، عقود اجلوهر، هدية ١١٥٤له يف كشف الظنون  ورد الكتاب منسوباً
، وهو ٢/١٥٩:، بروكلمان الذيل١/٣٤٣: ، حسن احملاضرة١/٥٤٠العارفني ج
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، املسجد ١٠٠٤علوم اللغة ) ٣٥٧٦(، الظاهرية ٢٢٣ الرياض خمطوط يف جامعة
، عارف حكمت باملدينة املنورة )١٦٥٣(  ، بتنا٥١٧ عام ٤٨األمحدي بطنطا خاص 

 أمحدية بتونس  م٢٤،م ٢٢ ، ٣٨٨ ، ٩٣ ، ٢٩يةبالغة، دار الكتب املصر) ٦٦(
 ).١٦٢٩(، أوقاف بغداد ٦١٤٨، ٤٤٠٣

، مطبعة شرف بالقاهرة سنة هـ١٢٩٣بوالق : والكتاب مطبوع يف* 
 م١٩٣٩هـ، مطبعة البايب احلليب سنة ١٣٠٢

م، ومعه ١٩٥٥–هـ ١٣٧٤وطبع مبطبعة البايب احلليب أيضاً الطبعة الثانية* 
شرح العالَّمة عبدالرمحن بن عيسى بن مرشد العمري املعروف باملرشدي مفيت احلرم 

 ).هـ١٠٣٧-هـ٩٧٥( املكي 
 .)١٧(هـ١٣٢١ مطبعة التقدم العلمية سنة -
له  ذكر أنَّحملمد الصامل  ويف كتاب املدخل إىل دراسة بالغة أهل السنة -

له طبعة  نظم هبا ما حواه تلخيص القزويين وزاد عليه، صدرت) أرجوزة وشرحها(
 .هـ١٣٥٨سنة  قدمية عن مطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر

 )١٨(م١٩٧٩ ليبطبعة احل) مطبوعة بشرحها( وذكر قرشي درندراوي أنَّ له -
ومل يذكر االثنان اسم هذه املطبوعة يف البالغة، وال ريب أنَّهما يقصدان عقود اجلمان 

 .وشرحها
 : حل عقود اجلمان-٣

هو شرح على أرجوزته اليت عقد فيها تلخيص املفتاح للخطيب القزويين، 
 .واليت مسَّاها عقود اجلمان يف املعاين والبيان

عقود : ((صم حاجِّي خليفة يف كشفه إذ يقول بالنَّذكر هذا الشرح هبذا االس
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م فيه تلخيص املفتاح، مث شرحه ظَاجلمان يف املعاين والبيان جلالل الدين السيوطي، َن
 )).ومسَّاه حل عقود اجلمان

 .مث ذكره بعده هبذا االسم إمساعيل البغدادي يف هدية العارفني
ان، غري الشرح املبسوط ويعتقد أمحد الشرقاوي إقبال أنَّ حل عقود اجلم

املعروف بشرح عقود اجلمان، وحيسب أنَّ حل عقود اجلمان هو شرح على العقود 
 .دوالكتاب فيما يبدو مفقو. )١٩(هذه خمتصر من ذلك املبسوط

 : مفتاح التلخيص-٤
 .)٢٠(،عقود اجلوهر١٧٦٠ذُكر منسوباً للسيوطي يف كشف الظنون 

  .كن وجوده أو طباعتهوالكتاب مفقود لعدم اإلشارة إىل أما
، ومل يرد )٢١(١/٣٤٤:حسن احملاضرةكتاب  يف  خمتصر املفتاح مل ُيذكر إالَّ-٥

 .يف دليل خمطوطات السيوطي، والكتاب على ذلك مفقود
 .)٢٢()اإلفصاح( النكت على التلخيص، ويسمى -٦

إنَّه : ، وقال عنه حاجي خليفة)٢٣(٤٧٩ُنسب للسيوطي يف كشف الظنون 
 .)٢٤(القصيدة ص املفتاح للقزويين، وختريج أبياته مرويَّة باإلسناد مع ذكريعين تلخي

 .ه ال توجد إشارات إىل أماكن وجوده مفقوداً، ألنَّعدُّوالكتاب ُي
 : ختريج أبيات التلخيص-٧

 .)٢٥(ُنسب للسيوطي يف كشف الظنون، عقود اجلوهر
 .والكتاب يعدُّ مفقوداً، فال توجد إشارة إىل أماكن وجوده

 : شرح أبيات تلخيص املفتاح-٨
،ويوجد للكتاب ١/٥٤٠:، هدية العارفني١/٣٤٣:ذُكر يف حسن احملاضرة

 .)٢٦(٣ ج ٢٢/ ٤األوقاف العراقية،املوصل جمموع : خمطوطات يف
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 : حاشية على املختصر-٩
، ومل يذكر صاحب دليل )٢٧(١/٣٤٤: ورد ذكره يف  حسن احملاضرة فقط

 .ا يثبت أنَّ الكتاب مفقودخمطوطة له، ممَّخمطوطات السيوطي وجود نسخ 
 :)٢٨(البن الفنري:  نكت على حاشية املطول-١٠

 .)٢٩( اجلوهر ، عقود١/٣٤٤:ُنسب للسيوطي يف حسن احملاضرة
 .والكتاب مفقود لعدم الوقوف على خمطوطات له وأماكن وجودها

بدالسالم وهو خمتصر جماز القرآن البن ع:  جماز الفرسان إىل جماز القرآن-١١
  .هـ٦٦٠الدمشقي املتوىف سنة 

             :، هدية العارفني١٥٩٠: كشف الظنون: رد منسوباً للسيوطي يفو
وال ُيعرف له نسخ خمطوطة فهو يف عداد . )٣٠(، مفتاح السعادة، عقود اجلوهر١/٥٤٢

 .املفقود
 : ميدان الفرسان إىل جماز القرآن-١٢

يف كشف   بن عبدالسالم، ُنسب للسيوطيوهو خمتصر جماز القرآن لعز الدين
وال يوجد له نسخ . )٣١(١/٥٤٣:، عقود اجلوهر، هدية العارفني١٥٩٠: الظنون

 .خمطوطة فهو مفقود
 : قطع الدابر من الفلك الدائر-١٣

نسبه إليه حاجي خليفة يف كشف الظنون، ومجيل العظم يف عقود اجلوهر، 
 .والبغدادي يف هدية العارفني

ن للسيوطي كتاباً بالعنوان املذكور، فقد يكون ألَّفه يف الرد على وإذا صحَّ أ
الكتاب املسمَّى بالفلك الدائر على املثل السائر، الذي ألَّفه ابن أيب احلديد يف انتقاد 
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 .)٣٢(األثري    كتاب املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر البن 
 .دوالكتاب فيما يبدو مفقو

 :املسار الثاين
 :يف البالغي ضمن علوم أخرى التأل

 : التأليف البالغي ضمن كتب إعجاز القرآن •
 : معترك األقران يف مشترك القرآن-١

، فهرس خمطوطات السيوطي يف التفسري، ١٧٣١ُنسب إليه يف كشف الظنون 
 .٧٢٣/٥، عقود اجلوهر، دار الكتب املصرية، برلني ١/٥٤٣: هدية العارفني

 .م، حتقيق علي حممد البجاوي١٩٦٩عريب سنة طُبع الكتاب بدار الفكر ال
حه وكتب وكذلك طُبع بدار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ضبطه وصحَّ

 .أمحد مشس الدين: فهارسه
 : اإلتقان يف علوم القرآن-٢

 ، بروكلمان الذيل٨ذُكر الكتاب منسوباً للسيوطي يف كشف الظنون 
 .١/٥٣٥ : هدية العارفني، عقود اجلوهر، ٣٤٠/ ١: ، حسن احملاضرة٢/١٧٩

bèäß@ñ†í†Ç@pbìİ«@lbnØÜÛëZ@
، خمطوطات األوقاف العراقية ١٤خمطوطات مكتبة الكوجنرس، واشنطن رقم 

، خمطوطات أمحد ٧، خمطوطات البحرين )١/٢خزانة حسن باشا اجلليلي (املوصل 
، ١٤، املكتبة الوطنية باستنبول خزانة فيض اهللا أفندي رقم ١٣تيمور، فهرس رقم 

، خزانة ١/٣، ٥ ج ١/٢خمطوطات املوصل رقم ، خزائن مدرسة اخلياط، األمحدية 
، خمطوطات ٦ ج ١/١ خمطوطات املوصل، خزانة احلاج حسني بك ١مدينة العلم رقم 
م، ٩، ٤٧٧، ٤٢٦، ٤٠ ب، ٢٣١٦٩، دار الكتب املصرية ٣٨٤جامعة اندبرج 
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 تبة احملمودية باملدينة، املك١٢٢، ١ عام، ٢٧٥١، جامعة الرياض ٤٢٣ش، برلني ٨
 .تفسري، وهناك خمطوطات عديدة أخرى٦

م ١٩٥١طبع مصطفى البايب احلليب : بع الكتاب طبعات عديدة منها طُ-
 .هـ١٢٢٧القاهرة املطبعة املوسوية سنة 

 .)٣٣(هـ١٣١٧ سنة هـ،مطبعة امليمنية١٣٠٦اق سنة مطبعة عبدالرزَّ
غا، ونشر دار ابن الكثري بدمشق طبعة بتقدمي وتعليق الدكتور مصطفى ديب الب

 .)٣٤(هـ١٤٠٧وبريوت 
 : التأليف البالغي ضمن كتب النحو

 : مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع-١
، عقود اجلوهر، حسن ٢٠٤٦كشف الظنون : ذُِكر منسوباً للسيوطي يف

 .١/٥٤٤: ، هدية العارفني١/٣٤٤: احملاضرة
-٤١٨٣تونسباألمحدية : وللكتاب خمطوطات يف

، عارف ٣٦، فلم ٥٢٠، جامعة الرياض ١٧٤٧،١٧٤٨،٦١١٤،الظاهرية٤١٨٤
، دار الكتب ٦٠٥٧، ٥٩٤١، ٥٦٠٩، املكتبة األزهرية بالقاهرة ٢٠٨حكمت 
 . ٣٧٠، م ٨٨،٤٣٥، ٣٧١بالقاهرة 

 ٣ جملة معهد املخطوطات، جملد –صفهان أخزانة حممد علي الروضاين يف 
 .٦٨٤٤/٧٥، برلني ١٦ ص٢ج

هـ، دار البحوث ١٣٧٢ مطبعة السعادة يف القاهرة سنة :بع الكتاب يفوطُ
م، حتقيق عبدالسالم ١٩٧٩، سنة م١٩٧٧، سنة م١٩٧٥العلمية بالكويت سنة 
 .)٣٥(هارون، وعبد العامل سامل
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 : املزهر يف علوم اللغة وأنواعها-٢
 .١/٥٤٢ج ،هدية العارفني١٦٦٠ُنسب للسيوطي يف كشف الظنون 

 :وله خمطوطات عديدة يف
 لغة ٥٤، عارف حكمت باملدينة املنورة ٦٧٧٢، برلني ٦٩٨ ريالند جون

، دار الكتب املصرية ١٧١٦، ١٧١٥، بتنا ٨٥٦٧، ١٥٦٢، ٩٠٢٢الظاهرية ٥٥
، شستربييت ٨٧٩، املتحف الربيطاين الذيل ٦٤٢، ٣٢٤ لغة ٢٥٢ لغة، ٢٣٦
أ، /٣٤٧ب /٣٤٧، ٣٩، ليدن ٣٤٤١، خمطوطات جامعة الكويت ٤٩٤٤

، ٢ ج٥/١٠، ١ج  ١٠/١٤ف العراقية املوصل خزانة حسن باشا خمطوطات األوقا
 .١١٠٩،٦٣٢ مدرسة احملمدية، أوقاف بغداد ٧ ج٥/١١خمطوطات املوصل 

 .هـ ومطبعة السعادة، ومطبعة صبيح بالقاهرة١٢٨٢: بع يف بوالقطُ
 هـ حتقيق حممد أمحد جاد١٣٨٢دار إحياء الكتب العربية سنة : بع يفطُو

  .)٣٦(املوىل
 :تأليف ضمن كتب التفسري ال
 : التحبري يف علم التفسري-١

 ، حسن احملاضرة١/٢٣٠، إيضاح املكنون ٣٥٤ورد يف كشف الظنون 
، مكتبة ٢٩٨٣، أيا صوفيا بتركيا ٥٣٦ /١، عقود اجلوهر، هدية العارفني ج١/٣٣٩

، خمطوطات جامعة ٥١١٢، ٤٦٥٥ تفسري، شستربييت ١٦٩عارف حكمت باملدينة 
، خمطوطات األوقاف ٣٨٤، جامعة اندبرج ٩٣٤، ليدن ٣٦٠٩ ،٣١٥٢الكويت 
،اخلزانة التيمورية كتبت سنة ٥/٣ خزانة حسن باشا اجلليلي – املوصل –العراقية 
 .)٣٧(هـ٩٨١

 .بع الكتاب بدار العلوم بتحقيق فتحي عبدالقادر فريدوطُ
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 : التأليف البالغي ضمن كتب السرية واملناقب
 :)احلبيب ية الطالب اللبيب يف خصائصكفا( اخلصائص الكربى،أو-١

، ١/١٠٧٩ ، عقود اجلوهر، معجم املطبوعات٧٠٥ذُكر يف كشف الظنون 
 .١/٥٣٨الرسالة املستطرفة، هدية العارفني ج 

، دار الكتب ٢٢٤١، بتنا ٩٦٤٧/١٤، ٢٥٧٦رلني ب:وهو خمطوط يف
 .)٣٨ (١٩٢٣، ١١٣٨، الظاهرية ٧٥٩، ٢٠٥، ٢٠٤املصرية 

gغي ضمن املوسوعات العلمية  التأليف البال: 
 :النقاية  -١

األصول املهمَّة يف علوم "وهو موسوعة يف أربعة عشر علماً يسمَّى جمموعها 
واخلط ، والبديع والبيان واملعاين،والتشريح ،وأصول الدين ، تبحث يف التفسري ،"مجَّة

وهلا . والطب، والتصوُّف ، واحلديث ، وأصول الفقه ، والفرائض ، والنحو، والصرف
كشف :وورد الكتاب منسوباً للسيوطي يف،" إمتام الدراية"شرح امسه

، ٧٧ برلني١/٥٤٣هدية العارفني ج،١/٣٤٤ج:حسن احملاضرة ١٩٧٠الظنون
خمطوطات جامعة  ،٣٤٢٠املكتبة العباسية بالبصرة جامعة الرياض شستربييت ،٧٥

ة الغربية باجلامع املكتب، ١٦٨٨جمموع، مكتبة األوقاف العامة بالعراق ١٩١٩الكويت
املتحف الربيطاين ، جماميع ٣٠٦عارف حكمت باملدينة٢٦٢الكبري بصنعاء جمموع

وطُبع  . ٧٦٥جون ريالند، ٧١٦٦/٥ ،٧١٦٩/٤، ٧١٦٨/٦ليدن،٢٢٤الذيل
 .هـ ١٣١٧فاس سنة،هـ ١٣٠٢الكتاب ضمن التحفة البهيَّة باألستانة سنة
وضمَّ ، ألف ومخسمائة بيت يف زهاء )النقاية(وقد َنظَم شهاب الدين السنباطي

روضة الفهوم "ومسَّى نظمه،واملنطق، واحلساب ،العروض والقوايف: هي،إليها أربعة علوم
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  )٣٩(" .يف نظم نقاية العلوم
 :إمتام الدرايَّة لقرَّاء النقايَّة  -٢

والكتاب . هـ ٨٧٨وقد فرغ من تأليفه سنة،)النقايَّة(وهو شرح ملوسوعته
وله  . ١/٥٣٥هدية العارفني ج، عقود اجلوهر، ٨لظنونكشف ا: ُنسب للسيوطي يف 

املكتبة الغربية باجلامع ، جماميع٢٧٨عارف حكمت باملدينة ،٧٦برلني:خمطوطات يف
الكشاف يف مكتبة ، م ١٦٤٠/٢ -٥٢٧جامعة الرياض، ١٩الكبري بصنعاء جمموع
، ٣٥١٤ شستربييت٣٥٣٨/٢، ٥٠٤٩ ضمن جمموع٣٥٣٨األوقاف العامة بالعراق

، ٢٤٢، ٢٢٢، ١٤٩، ٣٢، ٣١، ٣٨٣٥، ح ٣٨٦٨ر الكتب املصريةدا،٤٦٥
، ٢٠١٣خمطوطات جامعة الكويت، م١١، م١٠، م٩، ٣٧٣، ٢٨٢، ٢٦٧، ٢٤٣
 ٣١/١٨ احلاج حممد أفندي الرضواين جمموع–خمطوطات املوصل ٣١٥٢

ويف فاس باملغرب ، هـ ١٣٠٩اهلند سنة: وطُبع الكتاب يف) ١١٥ص/٨ج(
 )٤٠(.هـ ١٣١٧اح العلوم للسكاكي يف مصر سنةوعلى هامش مفت، هـ ١٣١٧سنة

 
 

 :املسار الثالث
 : التأليف التطبيقي، ويشمل

 : إفراد علم من علوم البالغة بالتأليف-أ
 : البديعية-١

النظم البديع يف مدح (ذكرها عبد العال مكرم على أنَّها كتاب مستقل عن 
ومل تذكرها كتب الفهارس ، السيوطي ) حسن احملاضرة( عليها يف نصَّ: (وقال) الشفيع

 .)٤١()مفقودة ا يدل على أنَّها ممَّ
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 ).النظم البديع يف مدح خري شفيع(ويظهر يل أنَّها نفس كتاب 
 :ظم البديع يف مدح الشفيع النَّ-٢

ج  ، هدية العارفني١٩٦١ُنسب هذا املؤلَّف للسيوطي يف كشف الظنون 
٤٢ (١/٥٤٣(. 

شرح نظم البديع يف مدح ( بعنوان  تيمور١٢٨٧حتت رقم : ومن خمطوطاته
، خمطوطات ٥٤٩١: ، شستربييت٧٣٧٥، ٧٣٧٤، ٧٣٧٣، برلني )٤٣()خري شفيع

 .)٤٤(٤٥٢٣، األمحدية بتونس ٣٩٨٨جامعة الكويت 
تعريف هبذا النظم، فقد ورد فيه أنَّ هذا ) فهرس مكتبة اجلالل السيوطي(ويف 

 يف مدحيها بألقاب البديع، واليت وروى،  ظم هو بديعيته اليت مدح هبا الرسول النَّ
ة احلموي، وهي قصيدة من حبر البسيط على روّي امليم ا معارضة لبديعية ابن حجََّنظََمه

 : بيتاً مطلعها١٣٣تنتظم أبياهتا من 
 )٤٥(براعة العني يف استهالهلا بدم  من العقيق ومن تذكار ذي سلم

مه والذي يسمى بعت هذه البديعية مع الشرح الذي وضعه عليها ناظطُ
 .)٤٦(هـ١٢٩٨باملطبعة الوهبية مبصر سنة ) اجلمع والتفريق(

 
 : اجلمع والتفريق يف أنواع البديع-٣

، هدية ١/٣٤٣:، عقود اجلوهر، حسن احملاضرة٦٠١ذُكر يف كشف الظنون 
 .١/٥٣٨: العارفني

 .، دار الكتب املصرية٧٣٧٤برلني : ومن خمطوطاته
 .)٤٧(هـ١٢٩٨ية سنة طُبع باملطبعة املصرية الوهب



 
 
 
 

 ٨٨٣       الظهار         أمحدجناح بنت .  د–مؤلفات السيوطي يف علم البالغة                        
 

 : إفراد أنواع ومباحث بالغية بالتأليف-ب
 : جىن اجلناس يف فن البديع واالقتباس-٤
ن م، و ١/٥٣٨ج ، عقود اجلوهر، هدية العارفني٦٠٧كر يف كشف الظنونذُ
 دار الكتب ، علوم اللغة العربية٧٦٧٧، الظاهرية  ٧٣٣٤برلني  : خمطوطاته
 .)٤٨(م٧املصرية

 . حممد علي رزق اخلفاجي، ونشر الدار الفنية للطباعة والنشر/بع بتحقيق دطُ
 : أحاسن االقتباس يف حماسن االقتباس-٥

أحاسن (حتت عنوان ) ١/٣٤٤(نسبه السيوطي لنفسه يف حسن احملاضرة
 وعزاه إليه .وذكره ضمن كتب فن التاريخ واألدب ) األقباس يف حماسن االقتباس

 كلمة االقتباس بكلمة االقتناس بالنون بدل حاجي خليفة يف كشف الظنون، مصحفاً
الباء، وأمَّا مجيل العظم يف عقود اجلوهر فقد جاء بتصحيف آخر حيث أبدل كلمة 

ومل يورد أمحد الشرقاوي إقبال أماكن . )٤٩(اقتباس بكلمة ائتناس هبمزة بدل القاف
 .ه مفقودا يدل على أنَّوجوده، وهل هو خمطوط أو مطبوع، ممَّ

 :اجلناس جناس -٦
م يف عقود اجلوهر، ويوجد خمطوطاً بدار الكتب ـنسبه إليه مجيل العظ

 .)٥٠(املصرية
 .والكتاب فيما يبدو مفقود

 :م رسالة يف أنَّ املعاين جتسَّ-٧
 .)٥١(١٤١٩توجد منه خمطوطة يف برلني 

 : تزيني العبارة لتحسني اإلشارة-٨
وطات جامعة  ب خمط٢٣٢٣٨وهوكتاب خمطوط يف دار الكتب املصرية 
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 .)٥٢( جمموع٩٧٨الكويت 
 : بيان التشبيه يف اللهم صل على حممد-٩

 .)٥٣(١٨٣ . خمطوط يف برلني
 : اجلواب األشد يف تنكري األحد، وتعريف الصمد-١٠
 :، هدية العارفني٦٠٧: شار إليه منسوباً إىل السيوطي كشف الظنونأ

 .دوالكتاب فيما يبدو مفقو. )٥٤(، عقود اجلوهر١/٥٣٨
 : إفراد بعض السور واآليات بالدراسات البالغية-ج
 : فتح اجلليل للعبد الذليل-١

، هدية ١/٣٤٠ :، حسن احملاضرة١٢٣٢ورد ذكره يف كشف الظنون 
 .، عقود اجلوهر١/٥٤١:العارفني

، ٣٥٨، ٢٧دار الكتب املصرية، التيمورية : ويوجد الكتاب خمطوطاً يف
خمطوطات جامعة الكويت  .٥٥٠٠، ٥٤٩١، جماميع شستربييت ٧٤٢، ٦٦٦، ٢٠٢

املطبعة احملمدية يف الهور ببع ، ط١٠٥٤ُ، اخلزانة العامة بالرباط ٣٩٨٨،٣٩٩٧
بعت منه طبعة مبصر ليس هبا اسم املطبعة ، وطُ)٥٥(باهلند، ضمن جمموع رسائل اثنا عشر

 .هـ١٤١٢وطبع بتحقيق عبدالقادر، ونشر دار البشري عمَّان  .)٥٦(وال تاريخ الطبع
اهللا ويل : هو عبارة عن رسالة يف أسرار البالغة، استخرج من قوله تعاىلو

 . مائة وعشرين نوعاً بالغياًالذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور
 : التطبيق البالغي يف كتب التفسري واحلديث-د
 :)أسرار الترتيل( قطف األزهار يف كشف األسرار، ويسمى أيضاً -١

، ويف احلاوي ١/٣٣٩ : يوطي يف حسن احملاضرةــ ورد منسوباً للس
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ق ببحث التناسب ث عنه يف النوع الثاين والستني من اإلتقان، واملتعلَّوحتدَّ)٥٧(للفتاوي
 .بني السور واآليات

وعزاه إليه طاش كربى زاده يف مفتاح السعادة، وحاجي خليفة يف كشف 
 .)٥٨(الظنون ومجيل العظم يف عقود اجلوهر

قطف األزهار يف كشف (ى ، حتت مسم٧٢٣/٦َّ برلنيوله خمطوط يف
 .)٥٩()األسرار

إدارة الشؤون ،وصدر مطبوعاً عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 .يف جزأين، ادي أمحد بن حممد احلمَّ.حتقيق د،هـ ١٤١٤اإلسالمية بدولة قطر عام 

السور والكتاب يضم حماولة السيوطي لتطبيق البالغة وأسرارها يف تفسري 
القرآنية مع إيراد كثري من النقول واآلراء، إضافة إىل إبراز نظرته البالغية يف كثري من 

 .ويبدأ الكتاب بسورة الفاحتة وينتهي باآلية الثانية والتسعني من سورة التوبة. املواضع
 : نواهد األبكار وشوارد األفكار-٢

العارفني ج ود اجلوهر،هدية ـــ، عق١٩٨١كشف الظنون : جاء ذكره يف
١/٥٤٤. 

، ٢٢٦٩، ٥٠٢خمطوطات األوقاف العراقية : والكتاب ما زال خمطوطاً يف
دار الكتب املصرية ،) تفسري ٨١  (٤٧٧، الظاهرية ١/١٦٦: جماميع، اجلبوري

سكوريال، اخلزانة أل، ا٨٦٩، برلني ٤٤٨، خمطوطات جامعة الكويت ٥١٤، ٤٣٣
 .)٦٠(التيمورية
 :وضوعات النكت البديعيات على امل-٣
،هدية ٣٤٣/ ١ ، حسن احملاضرة١٩٧٧كر الكتاب يف كشف الظنونذُ
 .، عقود اجلوهر١/٥٤٣ العارفني
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، ٥٢٥، ١٩٦٢، ١٧٦٠، ١٤٩٧، ٦٠وهو خمطوط يف دار الكتب املصرية 
 .)٦١(١٦٤١/١٠ برلني ٧٢٧

اتبع فيه السيوطي منهج البالغة قد وهو فيما يبدو من عنوان الكتاب، 
تخرج األنواع والنكت البديعية املوجودة يف كتاب املوضوعات التطبيقية، حيث اس

 .البن اجلوزي، وهو كتاب يف احلديث
 وبالنَّظر يف مؤلَّفات السيوطي السابقة، جند أنَّ معظم مؤلَّفاته اليت حتمل عناوين

منها ) ١٤( بالغية، إمَّا مفقودة أو خمطوطة أو مطبوعة طباعة قدمية، فعدد ومضامني
مطبوعة، وحىت املطبوع منها فإنَّ طباعته ) ٥( منها خمطوط، وعدد ) ٤(د مفقود، وعد

جىن (فرة يف املكتبات، وال هي يف متناول األيدي، ما عدا كتاب اقدمية جداً، وغري متو
 .فهو حديث بعض الشيء، ومع ذلك يصعب احلصول عليه) اجلناس

فر يف اري متو غ-أيضاً–وشرح عقود اجلمان الذي هو أشهر كتبه يف البالغة 
املكتبات، وطباعته قدمية جداً، ومل جيد الكتاب من يقوم بتحقيقه وتنقيحه وإخراجه 

 .ةلطلبة العلم على ما فيه من فوائد مجَّ
عتمد يف معرفته على جهوده  معرفة جهود السيوطي وتأليفه البالغي ُيلذا فإنَّ

نواهد (ة، ما عدا كتاب  ضمن الكتب واملؤلَّفات األخرى، فهي مجيعها مطبوعالبالغية
فما زاال ) النكت البديعيات على املوضوعات(وكتاب ) األبكار وشوارد األفكار

 .خمطوطني
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 :املسار األول

 : التأليف البالغي النظري املباشر
 . شرح عقود اجلمان

 :املسار الثاين
 : علوم أخرى التأليف ضمن

  : التأليف البالغي ضمن كتب إعجاز القرآن–أ 
 . معترك األقران

 . اإلتقان يف علوم القرآن
 : التأليف البالغي ضمن كتب النحو–ب 

 . مهع اهلوامع
 . املزهر

 : التأليف البالغي ضمن كتب التفسري–ج 
 . التحبري يف علم التفسري

 :واملناقب التأليف البالغي ضمن كتب السرية –د 
 . اخلصائص الكربى

 :املسار الثالث
 : التأليف البالغي التطبيقي

  : إفراد علم من علوم البالغة بالتأليف–أ 
 . نظم البديع يف مدح خري شفيع
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  : إفراد أنواع ومباحث بالغية بالتأليف–ب 
 . جىن اجلناس

  : إفراد بعض السور واآليات بالدراسات البالغية–ج 
 .ليل للعبد الذليل فتح اجل

 : التطبيق البالغي يف كتب التفسري–د 
 . قطف األزهار يف كشف األسرار

 :املسار األول
 : التأليف البالغي النظري املباشر

 : شرح عقود اجلمان يف علم املعاين والبيان
مها السيوطي يف ألف بيت يف ظََن) عقود اجلمان(رجوزة امسها أُأصل الكتاب 

) تلخيص املفتاح(البيان والبديع، خمتصراً وملخصاً يف أبياهتا كتاب علم املعاين و
 .لسكاكيلللخطيب القزويين، الذي هو تلخيص لكتاب املفتاح 

) علم املعاين والبيان(وعلى الرغم من أنَّ عنوان الكتاب اقتصر على 
 ولعل ترك ذكر البديع يف(راسة لعلم البديع، وأفاض ق بالدَّفالسيوطي، قد تطرَّ،

أو لإلشارة إىل أنَّ علم ،أو لضرور الشعر يف املنظومة ،العنوان للمحافظة على السجع 
إذ هو ذيل هلما كما هو مقرر لدى ،البديع ليس مقصوداً لذاته كعلمي املعاين والبيان 

 .)٦٢() السكاكية  املدرسة
كما ُيفهم من االسم وضعه السيوطي حلل ) شرح عقود اجلمان(وكتاب 
حها، ولكن السيوطي يف مقدمته يشري إىل كونه أقرب إىل التعليق منه إىل منظومته وشر
ه بعد انتهائه من الكتاب ملس بعض التقصري يف الشرح، وبيان النكت الشرح فكأنَّ
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هذا : (البالغية، فبادر باالعتذار عن ذلك بأن أشار يف مقدمته إىل تسميته تعليقاً، فقال
تها يف علم املعاين والبيان ومسيتها مظَحل أرجوزيت اليت َنقته لينتفع به يف تعليق لطيف علَّ

إذ مل يتسع وقيت لكتابة شرح عليها كما أرتضيه مع إحلاح قارئيه عليَّ ) عقود اجلمان(
 .)٦٣() فنجزت هلم هذه العجالة لتعينهم على فهم مقاصدها،يف ذلك

، )اجلمان(وقد اختلط األمر على بعض الباحثني فظنوا أنَّ املنظومة امسها "
، والصواب كما ُيفهم من كالم السيوطي يف حسن )عقود اجلمان(والتعليق امسه 

احملاضرة، ويف افتتاح كتابه أنَّ عقود اجلمان اسم للمنظومة، أمَّا الكتاب فهو تعليق أو 
 .)٦٤("ى بشرح عقود اجلمان يف علم املعاين والبيانشرح هلذه املنظومة ولذا يسمَّ
وطريقة تناوله ، ح منهجه يف الكتاب ته بيَّن ووضَّوالسيوطي يف مقدم

للموضوعات وما قام به من جهد يتمثل يف احلذف أو اإلضافة عن طريق األخذ من 
 :املصادر األخرى أو ما وضعه هو من زيادات من خمترعاته، قال

مع تلخيص يف العبارة ، أنَّ هذه األرجوزة حاوية ملا يف تلخيص املفتاح "..
بعضها اعتراض عليه ،من األمثلة والتعاليل، معوضاً عنها زيادات حسنة وترك كثري 

وبعضها ليس كذلك، وفيه أحباث تلقفناها عن شيخنا اإلمام حميي الدين الكافيجي، 
يز مت وأخرت للمناسبة، مث من الزيادات ما هو ممَّوهو املراد حيث أطلق فيها، ورمبا قدَّ

 .)٦٥( "هنا زه ميَّبقلت، ومنه ما ليس كذلك فأُ
 ؛من أهم آثار املتأخرين يف علوم البالغة) شرح عقود اجلمان(ويعد كتاب 

وانتظمت علومها وتركزت ، لظهوره إثر عصر جتسدت فيه خصائص الدرس البالغي 
اليت ُعرفت واستقرت على ، وجهات النظر إليها، ووقفت عند حدودها وأقسامها 

 تأثروا مبسلكه يف تقسيمه ومنهجه حىت نالذي، أيدي السكاكي ومن بعده من العلماء 
 .)٦٦()املدرسة السكاكية(أطلق عليهم اسم 
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والسيوطي ال يكتفي بتلخيص وشرح ما جاء يف التلخيص، بل نراه يف كثري 
 .من املواضع يعرِّج على اإليضاح، ويأخذ منه كثرياً من اإلضافات واألمثلة

كتاب   أكثر ما اعتمد على يف زياداته ونقله– أيضاً –ولقد اعتمد السيوطي 
للطيـبـي، وإن كان أكثر نقالً ) التبيان(، البن السبكي، وكتاب )عروس األفراح(

 ورمبا  ، تلك النقول من خمترعاتهمن كتاب ابن السبكي، حىت ليحسب القارئ أنَّ
ه رأى أنَّ مسألة نقله وأخذه باتت أنَّ،الذي حدا بالسيوطي أن يسلك هذا املسلك 

لع على تلك املصادر اليت نقل منها وهي ومة لدى القارئ وأي مطَّواضحة ومفه
فرة وموجودة سيعرف حتماً مواضع النقل، فهو بذلك مل يكن يقصد إخفاء نقله، امتو

 .فلكثرة النقول مل يَر حرجاً يف ترك ذكر موضعها لوضوح مقصده
 ال منهج د أنَّ منهجه يف البالغة هو منهج العرب البلغاء،ونرى السيوطي يؤكَّ

، ويذم طريقة أهل املنطق والفلسفة يف التقسيم والتبويب، )٦٧(العجم وأهل الفلسفة
 .والتحديد والتعريفات واجلدل يف كثري من املسائل املنطقية

ه ليس بصدد تأليف كتاب جديد حىت حناسبه ورمبا جند له العذر يف ذلك يف أنَّ
 قائم على تلخيص وشرح كتاب يقوم يف طريقة تأليفه ومنهجه، فعمله يف عقود اجلمان

نا ال نستطيع أن نغفل جهود منهجه أساساً على منهج أهل الفلسفة واملنطق، ولكنَّ
 .ص من كثري من املسائل املنطقيةالسيوطي يف حماولته التخلُّ

وإذا ما حاولنا أن نتحقق من مدى تطبيق السيوطي للمنهج الذي رمسه لنفسه 
ن من االختصار عن طريق اإلقالل من سرد األمثلة والشواهد، ه متكَّيف مقدمته جند أنَّ

وعدم عنايته بالتحليل ملا ذكره من أمثلة يف كثري من املواطن وهذه الناحية من منهجه 
حتسب عليه ال له، فقد كان املتوقع منه، مع ما عرف عنه من غزارة العلم واملعرفة يف 
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 .)٦٨( فقط  وناقداً، وأن ال يكتفي بالتلخيصالً علوم العربية أن يقف أمام األمثلة حملَّ
ه مليء بالنقول ن غريه من الشروح أنَّمواحلقيقة إنّ كتاب عقود اجلمان ميتاز 
ق السيوطي على كثري منها بالرفض أو الكثرية من املصادر العديدة، حىت وإن مل يعلَّ

ث يضع بني يدي رس البالغي، حيالتأييد، فإنَّ حشده هلذه النقوالت فيه إثراء للدَّ
ارس املوضوع وما دار حوله من آراء صادرة عن أئمة البالغة الذين سبقوه والذين الدَّ

 .دة اجلوانبد الطريق ملن بعده لوضع دراسات متعدَّعاصروه، وبذلك يكون قد مهَّ
عقود اجلمان ليعجب من قدرة السيوطي يف شرح بل إنَّ القارئ لكتاب 
حة من الزيادات دة القول وتقدميها للقارئ منقَّاستخالص اآلراء، واستخراج زب

 .املنطقية العقيمة
والسيوطي وإن نقل عن غريه، إالَّ أنَّ له إضافات كثرية من عندياته وخمترعاته 
وخاصة يف علم البديع، حيث تظهر شخصيته البالغية أكثر قوة وتفاعالً مع 

 .وإبراز أسراره ونكته البالغية املوضوعات ممَّا يثبت ميله للبديع، ومقدرته على تذوقه،
ألنَّين حتدَّثت عنه بإسهاب ، ) شرح عقود اجلمان(ومل أطل احلديث عن كتاب 
دراسات اإلمام جالل الدين السيوطي وجهوده : (يف حبث آخر مستقل حتت عنوان 

 ) يف علم املعاين
 :املسار الثاين

 : التأليف البالغي ضمن علوم أخرى
 :من كتب إعجاز القرآن التأليف البالغي ض-أ

 : معترك األقران يف إعجاز القرآن
 )معترك األقران يف إعجاز القرآن(:لقد أورد السيوطي تسمية الكتاب بصيغتني

: ، أمَّا يف اإلتقان فقد أشار إىل هذا الكتاب ومساه)إعجاز القرآن ومعترك األقران(و
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 .)٦٩( على التسمية األوىلمعترك األقران يف مشترك القرآن، وقد اعتمد حمقق الكتاب
وعنوان الكتاب يوحي مبوضوعه، فقد مجع فيه السيوطي آراًء وأقواالً ((

مستفيضة حول إعجاز القرآن وعلومه املختلفة، والكتاب مليء باملعارف والتوجيهات 
 .)٧٠())العلمية، فهو حبق سفر من أسفار الدراسات القرآنية اجلادة

فها السيوطي يف البالغة ئل الكتب اليت صنَّيعد كتاب معترك األقران من أوا
وكذلك ذكر اإلتقان . )٧١(ة مرات يف كتابه اإلتقانأوصنَّف جزءاً منها، فقد ذكره عدَّ

 .)٧٢(يف معترك األقران
، وذكر فيه مجيع أوجه )اإلتقان يف علوم القرآن(والظاهر أنَّه قد ألَّف كتاب 

 حفظه وتقريبه، والوجه -تعاىل–يسريه ت: الثاين والعشرين(اإلعجاز ما عدا الوجه 
، وألَّف كتاباً منفصالً يف مشترك القرآن مساه )ألفاظه املشتركة(اخلامس والثالثني، وهو 

يصلح أن يكون ) مشترك القرآن(، مث بدا له أنَّ )معترك األقران يف مشترك القرآن(
عض التصرُّف وجهاً من وجوه اإلعجاز، فضم كتاب اإلتقان مع مشترك القرآن، مع ب

مشترك (، إذ أصبح )معترك األقران يف إعجاز القرآن(يف كتاب اإلتقان، ومسامها 
 . - واهللا أعلم –، وجهاً من وجوه اإلعجاز )القرآن

 ما يدخل وقد جعل السيوطي أوجه اإلعجاز مخسة وثالثني وجهاً، أرى أنَّ
 :، هية عشر وجهاًتسعمنها يف أبواب البالغة، وما يشتمل على لطائف وأسرار بالغية 

 :ث فيه عنيف حسن تأليفه، وحتدَّ:  الوجه الثالث-١
فواصل اآلي، هل يف القرآن سجع، مراعاة املناسبة، التمكني، التصدير، 

 .)٧٣(التوشيح، أقسام السجع والفواصل، التشريع، االلتزام
بة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض، ــمناس: ه الرابعــ الوج-٢
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 :يه عنث فوحتدَّ
، االستطراد، حسن املطلب، مناسبة صاملناسبة، أسباب الربط، التخلُّ

 )٧٤(..املقطعة   السور،أسباب ترتيب السور يف املصحف،افتتاح السور باحلروف
 :ث فيه عنعن افتتاح السور وخوامتها، حتدَّ:  الوجه اخلامس-٣

 .)٧٥(براعة االستهالل، خوامت السور، فواتح السور
 :تقدمي بعض ألفاظه وتأخريها يف مواضع، ومشل: حلادي  عشر الوجه ا-٤

 .)٧٦(قسمي التقدمي والتأخري، أسباب التقدمي وأسراره
 :إفادة حصره واختصاصه، واشتمل على: الوجه الثاين عشر -٥

 .)٧٧(تقسيم احلصر،طرق احلصر، تقدمي املعمول يفيد احلصر
 .)٧٨(عموم بعض آياته وخصوص بعضها:  الوجه الرابع عشر-٦
 .)٧٩(ورود بعض آياته جمملة وبعضها مبينة: الوجه اخلامس عشر -٧
 .)٨٠(االستدالل مبنطوقه أو مبفهومه:الوجه السادس عشر -٨
 . )٨١(وجوه خماطباته: الوجه السابع عشر -٩
، وهذا يف رأيي يتعلق )٨٢(أنَّ سامعه ال ميجه: الوجه احلادي والعشرون -١٠

ن فهو داخل يف البالغة من هذا الوجه وهو اهلدف األساس بالتأثري النفسي لنظم القرآ
 .ظممن النَّ

 :وقوع احلقائق واجملاز فيه، ويشمل: الوجه الثالث والعشرون -١١
اجملاز يف التركيب، اجملاز املفرد، وصف البعض بصفة الكل، إطالق لفظ بعض 

 السبب، القلب، مراداً به الكل، إطالق االسم اخلاص على العام، نسبة الفعل إىل سبب
ه ها من اجملاز، ما يوصف بأنَّإقامة صيغة مقام أخرى، التغليب، أنواع خيتلف يف عدَّ

 .)٨٣(حقيقة أو جماز باعتبارين، يف الواسطة بني احلقيقة واجملاز، جماز اجملاز
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 :تشبيهه واستعاراته، ويتحدث عن:  الوجه الرابع والعشرون-١٢
أداة التشبيه على املشبه به، القاعدة يف ، األصل دخول …ذكر أقسام التشبيه

حقيقتها، : م تشبيه األعلى بأدىن، مل يقع يف القرآن تشبيه شيئني بشيئني، االستعارةالذَّ
 .)٨٤(أركاهنا أقسامها، أبلغ أنواع االستعارة، أبلغ أنوع التشبيه

 :وقوع الكناية والتعريض، ويشمل:  الوجه اخلامس والعشرون-١٣
 .)٨٥( اإلرداف، الفرق بني الكناية والتعريضأسباب الكناية،

 .إجيازه وإطنابه:  الوجه السادس والعشرون-١٤
ث عن أقسامه، إجياز التضمني، باب احلصر، مث حتدَّ: عن اإلجيازفيه ث وحتدَّ

 .إجياز احلذف وأنواعه
بسط وزيادة، وإطناب البسط يكون بتكثري اجلمل، : وجعل اإلطناب نوعني

 .الالم كان مبرتلة تكرير اجلملة ثالث مراتإذا اجتمعت إن و
واإلطناب بالزيادة، عن طريق األحرف الزائدة، والزيادة باألفعال والتكرير 
وفوائده البدل، عطف البيان، عطف أحد املترادفني على اآلخر، عطف اخلاص على 

سري، العام، عطف العام على اخلاص، اإليضاح بعد اإلهبام، التفصيل بعد اإلمجال، التف
: وضع الظاهر موضع املضمر، مث أدخل بعض أنواع البديع وجعلها من اإلطناب مثل

تقصاء، االعتراض، ـاإليغال، التذييل الطرد والعكس، التكميل، التتميم، االس
 .)٨٦(التعليل

 :وقوع البدائع البليغة فيه، مثل:  الوجه السابع والعشرون-١٥
م، اإلدماج، االفتنان، االقتدار، االستخدام، االلتفات، االطراد، االنسجا

 االستثناء، االقتناص، ،ائتالف اللفظ مع اللفظ، وائتالفه مع املعىن، االستدراك
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اإلبدال، تأكيد املدح مبا يشبه الذم، التفويف، التقسيم، التدبيج، التنكيت، التجريد، 
سيم، مجع التعديد، الترديد، التضمني، اجلناس اجلمع، اجلمع والتفريق، اجلمع والتق

املؤتلف واملختلف، حسن النسق، عتاب املرء نفسه، العكس، العنوان، الفرائد، 
القسم، اللف والنشر، املشاكلة، املزاوجة، املبالغة املطابقة، الترصيع، املقابلة، املواربة، 

 .)٨٧(املراجعة، الرتاهة، اإلبداع
ث فيه حتدَّاحتواؤه على اخلرب واإلنشاء، و:  الوجه الثامن والعشرون-١٦

حد اخلرب وأقسامه، وعن اإلنشاء وأقسامه، االستفهام، األمر، النهي، التمين، : عن
 .)٨٨(الترجي، النداء القسم

إقسامه تعاىل يف مواضع إلقامة احلجة :  الوجه التاسع والعشرون-١٧
ث عن قسم اهللا مبا خيلق، واأللفاظ اجلارية جمرى القسم، كما ذكر وتأكيدها وفيه حتدَّ

 .)٨٩(عض لطائف القسم وأسراره البالغيةب
 .اشتماله على مجيع أنواع الرباهني واألدلة:  الوجه الثالثون-١٨

ما من برهان وداللة وتقسيم وحتديد ُبين من كليات املعلومات (..ه فذكر أنَّ
 وكتاب اهللا قد نطق به، لكن أورده على عادة العرب دون دقائق العقلية والسمعية إالَّ

 .)٩٠()تكلمنيطرق امل
السرب والتقسيم، القول باملوجب، : ومن األنواع املصطلح عليها علم اجلدل
 .)٩١(التسليم اإلسجال، االنتقال، املناقضة، جماراة اخلصم

 .وهذه املصطلحات ذكرها يف شرح عقود اجلمان يف علم البديع
 .)٩٢(ألفاظه املشتركة:  الوجه اخلامس والثالثون-١٩

ها ة عشر تدخل مجيعها يف رأيي حتت اإلعجاز البالغي؛ ألنَّعتسفهذه الوجوه ال
فهي بذلك متثل وجهاً واحداً من  .ترتكز على أنواع بالغية وخاصة البديعية منها
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 .وجوه اإلعجاز
هو القسم الثاين من كتاب السيوطي ) األلفاظ املشتركة(ويعد الوجه األخري 

 ). األقران يف مشترك القرآنمعترك(طلق عليه أيضاً معترك األقران، الذي ُي
وقد استغرق احلديث عن هذا القسم املتمثل يف الوجه األخري اجلزأين الباقيني 

 .أي ثلثي الكتاب تقريباً
 تعدد املعاين للكلمة الواحدة من أعظم أوجه  السيوطي بذلك يرى أنَّفكأنَّ

ثر وأقل، حيث كانت الكلمة الواحدة تتصرف إىل عشرين وجهاً فأك(إعجاز القرآن 
، فموضوع هذا القسم أن يرى اللفظ الواحد حيتمل )٩٣(وال يوجد ذلك يف كالم البشر

، )ليها إذا كانت غري متضادة، وال يقتصر به على معىن واحدعدة فيحمله معاين متعدَّ
 .حدة يف األحرففقصد السيوطي هو مجع األلفاظ املشتركة يف املعاين املتَّ

ابه هذا من كتب املتقدمني، واستخرج منها القول ه مجع مادة كتوقد ذكر أنَّ
وقد منَّ اهللا علينا يف جلب بعض ألفاٍظ يف هذا املعىن، : (، قالمبه لألفهاواختصره وقرَّ

ى بإعجاز وكان هو السبب يف هذا املبىن، فاشدد بكلتا يديك على هذا الكتاب املسمَّ
فرسان هذا امليدان، وال من  لست من -علم اهللا–ي القرآن ومعترك األقران، مع أنَّ

ي تطفلت على املتقدمني، رجاء أن يضمين مجيل االحتمال جيول يف هذا الشان، لكنَّ
ن وقع بيده هذا الكتاب معهم، ويسعين من حسن التجاوز ما وسعهم، وأنا أرغب ممَّ

 ه جيد فيه ما ال جيده يف كثري من املطولني الصعاب، وكيف الأن يدعو للساعي فيه؛ ألنَّ
له منهم سهل املرام، فخف عليه محله ومثنه، وقرَّبت  يذكره عند ربه وقد استخرجه

مع ،عليه الفهم باختصار الكالم، واُمي اهللا لو أراد االستغناء به عن النظر يف غريه لكفاه 
ي زدت مع اللفظ املشترك تفسري مفردات ال بد له منها، ليتم له معناه، وأعقبت كل أنَّ
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ات همَّلها منها من األمساء والظروف، ألنَّ معرفة ذلك من املُحرف حبروف تشاك
 .)٩٤()املطلوبة الختالف مواقعها وهلذا خيتلف االستنباط حبسبها

فالكتاب هبذا التوجه وثيق الصلة باألشباه والنظائر ، وهو أيضاً يعّد تفسرياً 
 .للقرآن الكرمي

ملشتركة تدخل عند وهذا الوجه داخل يف صميم البالغة،ألنَّ األلفاظ ا(
،وهو نوع )اجلناس التام املفرد(االستعمال يف فن اجلناس،فكثري من املشترك أمثلة يف

 .)٩٥()األنواع      ل عند كثري من البالغيني على غريه من مفضَّ
ف إليها معاين اوالسيوطي مل يكتف بذكر األلفاظ املشتركة فقط، بل أض

 .احلروف واألدوات
 السيوطي مل يرتبه ترتيباً يم كتاب معترك  األقران، فإنَّأمَّا عن ترتيب وتنظ

 أو أجبدياً، أو حبسب  املخارج كما صنع اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف كتابه  هجائياً
 ).٩٦(بع طريقة املغاربة يف ترتيب املعاجم، بل اتَّ)العني(

يف وهو مل يراع يف ترتيبه أصول الكلمات، بل كان يذكر الكلمة، كما وردت 
       ا،ففي باب اهلمزة ذكرـوهلـر إىل أصـــالقرآن من غري نظ

 : ص{   ، و)٩٨( }٢٠٤: البقرة{      )٩٧(}٥: التوبة{
٩٩( }٣٢ (    )١٠٠( ،  )١٠١(. 

وكان ترتيبه لأللفاظ ضمن احلروف، فكان يأيت بأمساء األنبياء مرتبة حبسب 
مين أوالً، مث يأيت ببقية األلفاظ املشتركة، ومل يكن له منهج احلروف، مراعياً ترتيبهم  الز

ق به من حروف وأدوات معني يف ترتيبها، حيث كان يذكر يف هناية كل حرف ما يتعلَّ
، مث )إمساعيل(، مث )إبراهيم(، مث )إدريس(، فـ)آدم(ففي حرف اهلمزة بدأ بذكر 

 ).إسحاق(
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، )١٠٢()ابلعي(مث  ،)أبَّ(، مث )قأباري(وبعدها أورد األلفظ املشتركة، فذكر 
وهكذا كان ديدنه يف بقية األلفاظ، حىت إذا ما انتهى من ذكر األلفاظ أخذ يتكلم عن 
احلروف واألدوات، فذكر حرف اهلمزة، مث إذا، مث بقية األدوات اليت تبتدئ هبذا 

 .احلرف
، ر آيات من القرآن بعد حذف إسنادهاوقد ختم كتابه بأحاديث نبوية تفسَّ

 ه مل يعول على املوضوعات  هذه األحاديث خمتارة من صحيح البخاري، وأنَّوصرَّح أنَّ
 .)١٠٣(واألباطيل

والذي يهمنا يف هذا القسم، ما أورده السيوطي من النكت واللطائف 
ات همَّ هذه من املُواألسرار البالغية اليت تتضمنها معاين األدوات واحلروف، فعنده أنَّ

ي إىل اختالف يف الكالم واالستنباط، ف مواقع األدوات واحلروف يؤدَّاملطلوبة فاختال
              :اىلـكما يف قوله تع(
 يف جانب الضالل، ألنَّ) يف(يف جانب احلق، و)) على(( فاستعملت } ٢٤: سبأ {

ه يف ظالم ه مستعل يصرِّ نظره كيف شاء، وصاحب الباطل كأنَّجانب احلق كأنَّ
 .)١٠٤()ه ال يدري أين يتوجَّمنخفض

        :ومن ذلك أيضاً
        }  ١٩: الكهف{ 

ف غري  ألنَّ التلطُّ؛عطف اجلمل األوىل بالفاء، واألخرية بالواو ملا انقطع نظام الرُّتب(
باً يه مرتَّظر فظر فيه، والنَّباً على النَّب على اإلتيان بالطعام، كما كان اإلتيان به مرتَّمرتَّ

ة باً على قطع اجلدال يف املسألة عن مدَّه يف طلبه مرتَّه يف طلبه، والتوجُّعلى التوجُّ
 .)١٠٥()اللبث وتسليم العلم له تعاىل
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، ه ذكر معاين األدوات واحلروف وتوجيهها أمر ال بد منويرى السيوطي أنَّ
يادة يف تأكيد قوله ساق لنا فبها تظهر الفروق ا لدقيقة، واملعاين اللطيفة يف الكالم، فز

  } ٦٠: التوبة {              :قوله تعاىل
هم أكثر استحقاقاً يف األربعة األخرية، إيذاناً بأنَّ) يف(َعَدل عن الالم إىل : (مث قال
هم أحق ه باستعماهلا على أنَّللوعاء، فنبَّ) يف (ق عليهم ممن سبق ذكره بالالم؛ ألنَّللتصدُّ

 . مظنَّة لوضع الصدقات هبم، كما ُيوضع الشيء يف وعائه مستقراً فيهبأن جيعلوا
ومل يقل للرقاب؛ ليدل على أنَّ العبد ال ) يف الرقاب: (ما قالإنَّ: قال الفارسي

 .ميلك
         :  د هللا الذي قالـاحل:  وعن ابن عباس قال

 . )١٠٦()يف صالهتم(ومل يقل  } ٥:املاعون {
موا يف معاين األدوات بأنَّ هناك خلقاً كثرياً قد تكلَّويعترف السيوطي 

 أنفع تلك فوا فيها الكتب كاهلروي، وابن أم قاسم،  وابن هشام، غري أنَّواحلروف وألَّ
وأنفعها هذا الكتاب : (، فقال)معترك األقران(فات وأكثرها إبداعاً هو مؤلَّفه املؤلَّ

د ترتقي عليها إىل مقاصد، وتطلع فيه  على البديع املثال املنيع املقال، بنيت لك مصاع
ي منقى ل، وفتحت لك من كنوزه كل باب مقفل، فخذه كقرصة نقَّفهم الكتاب املرتَّ
 فال متنعه من الناقل إن مل تكن ، وكل إنْ كنت آكالً، وإالَّىءمن كل خلط رد

 .)١٠٧()ناقالً
األلفاظ (بعها السيوطي يف هذا القسم ومن املنهج والطريقة اليت اتَّ

 .اً يف اللطائف واملعاين البالغيةماً وفنّينستطيع أن نستخلص معجماً قيَّ،)املشتركة
ث عن اهلمزة مل يسهب القول يف معناها احلقيقي، بل أشار إليه، مث فعندما حتدَّ

تأيت على وجهني أحدمها االستفهام، وحقيقته : اهلمزة: (انتقل إىل معانيها اجملازية، فقال
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 :م، وهي أصل أدواهتا، ومن مثَّ اختصت بأمورطلب اإلفها
 .جواز حذفها: أحدها
صديق خاصة، ها للتَّصديق، خبالف هل، فإنَّر والتَّتأيت لطلب التصوُّ: الثاين

 .ر خاصةوسائر األدوات للتصوُّ
 ،}٢: يونس{     ها تدخل على اإلثبات، حنوأنَّ:ثالثها

   }حوـني ـــوعلى النف. }١٤٣: األنعام       
  :أحدمها التذكري والتنبيه، كاملثال املذكور، وكقوله: ، وتفيد حينئٍذ معنيني}١:الشرح{
          }ب من األمر ، والثاين التعجُّ}٤٥:لفرقانا

          العظيم كقوله تعاىل
   }ويف كال احلالتني هو حتذير، حنو ، }٢٤٣:البقرة   
  }١٦: املرسالت{. 

ه ال ُيستفهم هبا حىت يهجس يف النفس إثبات ما يستفهم عنه أنَّ: خامسها. …
 .)١٠٨()ه ملا ال يترجح عنده نفي وال إثباتخبالف هل، فإنَّ

 :ها تأيت على وجهني، فذكر أنَّ)إذا(وكذا كان حديثه بالغياً عن 
 حتتاج إىل جواب ص باجلمل االمسية، والأن تكون للمفاجأة، فتختَّ: أحدمها

      وال تقع يف االبتداء، ومعناها احلال ال االستقبال، حنو
}ومعىن املفاجأة حضور الشيء معك يف وصف من  :ال ابن احلاجبق… ،}٢٠:طه

خرجت فإذا األسد يف الباب، ومعناه حضور األسد معك يف : أوصافك الفعلية، تقول
حضوره معك يف مكان خروجك ألصق زمن وصفك باخلروج أو يف مكان خروجك، و
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بك من حضوره يف زمن خروجك، ألنَّ املكان خيصك دون ذلك الزمان، وكلما كان 
 …ألصق كانت املفاجأة فيه أقوى

نت أن تكون لغري املفاجأة، والغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل  تضمَّ: والثاين
اب،وتقع يف االبتداء، ص بالدخول على اجلمل الفعلية،وحتتاج جلومعىن الشرط، وختتَّ
 .)١٠٩()…عكس الفجائية

جند السيوطي يف كثري من مواضع كتابه يهتم بإبراز املعاين والنكت ،وهكذا 
 .البالغية، ولوال اخلوف من اإلطالة لتعقبت الكثري منها

 : اإلتقان يف علوم القرآن
سخة ه رجع إىل نذكر حممد أبو الفضل إبراهيم أحد حمققي كتاب اإلتقان، أنَّ

ي روى فيها كتبه، كتبها سنة ــتلميذ السيوط) جرامرد الناصري(خطية نادرة خبط 
 .)١١٠(، مث قرأها على السيوطي وأجازه هبا)هـ٨٨٣(

   ) هـ٨٨٣(ه هذا قبل عام ـفيفهم من هذا أنَّ السيوطي ألَّف كتاب(
 .)١١١()بقليل

يوطي فرغ منه يوم  الس، أن١/١٢َّجاء يف برنامج املكتبة العدلية والصادقية (و
 .)١١٢()هـ٨٧٨سنة /شوال/ ٢٣السبت يف

نه من الفنون البالغية ومقدرته بدأ السيوطي مقدمة كتابه، مبا يظهر متكُّ
 العلم حبر فإنَّ: (األسلوبية حيث بدأها برباعة االستهالل، فذكر فضل العلم، فقال
، من أراد السبيل إىل زخَّار ال يدرك من قرار، وطود شامخ ال يسلك إىل قننه وال يصار

استقصائه مل يبلغ إىل ذلك وصوالً، ومن رام الوصول إىل إحصائه مل جيد إىل ذلك 
 وإنَّ كتابنا وما أوتيتم من العلم إال قليالً وقد قال تعاىل خماطباً خللقه ؟سبيالً، كيف

ىل القرآن هلو مفجر العلوم ومنبعها، ودائرة مشسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه وتعا
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 .)١١٣(..)علم كل شيء
ويف مقدمته هذه يـبـني السبب والدافع الذي جعله يصنِّف يف علوم القرآن 
فقد تعجَّب من املتقدمني الذين مل حيفلوا بتدوين كتب خاصة فيه، كما فعلوا يف علم 

 .احلديث
 هناك كتابني مهدا له السبيل خلوض غمار هذا العلم، أوهلما غري أنَّه يذكر أنَّ

ه دون كتاباً يف علم  شيخه أبو عبداهللا حميي الدين الكافيجي الذي ذكر له أنَّكتاب
ه مل يشف غليل السيوطي، فهو صغري احلجم جداً، وحاصل  أنَّسبق إليه، إالَّالتفسري مل ُي
 .ما فيه بابان

والكتاب الثاين وقفه عليه شيخه علم الدين البلقيين وهو لقاضي القضاة جالل 
رَّ به السيوطي وامتدحه ، وقد ُس)مواقع العلوم من مواقع النجوم(وامسه  البلقيينالدين 
 .ه تأليف لطيف وجمموع ظريف ذو ترتيب وتقرير، وتنويع وحتبريورأى أنَّ

 :وقد حصر البلقيين مؤلَّفه يف ستة أمور، وكل أمر مبين على عدة أنواع
 .عشر نوعاًزول وأوقاته ووقائعه ويف ذلك اثنا ـمواطن الن: األمر األول
 .السند، وهو ستة أنواع: األمر الثاين
 .األداء، وهو ستة أنواع: األمر الثالث
الغريب، املعّرب، اجملاز، املشترك : األلفاظ، وهو سبعة أنواع: األمر الرابع

 .املترادف، االستعارة، التشبيه
 .قة باألحكام،وهو أربعة عشر نوعاًاملعاين املتعلَّ:األمر اخلامس

الفصل، الوصل، : املعاين املتعلقة باأللفاظ، وهو مخسة أنواع: سادساألمر ال
اإلجياز، اإلطناب، القصر، وبذلك تكملت األنواع مخسني، ومن األنواع ما ال يدخل 
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 .األمساء، الكىن، األلقاب، املبهمات، فهذا هناية ما حصر من األنواع: حتت احلصر
ه كالم خمتصر دين رأى أنَّفلّما اطلع السيوطي على صنيع القاضي جالل ال

التحبري يف علوم (اه ، فصنَّف يف ذلك كتاباً مسَّتحباجة إىل حترير وتتمات وزوائد ومهما
نه ما ذكره البلقيين من األنواع مع زيادة مثلها، وأضاف إليه فوائد ضمَّ) التفسري

 .مسحت القرحية بنقلها
بل أوقع يف خاطره أن وبعد أن انتهى من تأليف كتابه هذا، مل يرمحه طموحه، 

يؤلِّف كتاباً مبسوطاً وجمموعاً مضبوطاً سلك فيه طريق اإلحصاء، ومشى فيه على 
ه متفرد بذلك غري مسبوق باخلوض يف هذه املسالك، منهاج االستقصاء، معتقداً أنَّ

 بدر الدين حممد بن عبداهللا ب املوضوع يف فكره ونظره، بلغه أنَّوبينما هو يقلَّ
. لع عليه، فطلبه واطَّ)الربهان يف علوم القرآن(اه ألَّف كتاباً حافالً مسَّالزركشي قد 

 .)١١٤( الزركشي ذكر فيه سبعة وأربعني نوعاً من فنون علوم القرآنفوجد أنَّ
ته يف مل يثنه عن عزمه، بل ازدادت مهَّ) الربهان(واطالع السيوطي على كتاب 

 على هذا الكتاب ازددت به سروراً ا وقفتوملَّ: (التصنيف يف علوم القرآن، قال
ومحدت اهللا كثرياً، وقوى العزم على إبراز ما أضمرته، وشددت احلزم يف إنشاء 
التصنيف الذي قصدته، فوضعت هذا الكتاب العلّي الشأن، اجللّي الربهان، الكثري 

بت أنواعه ترتيباً أنسب من ترتيب الربهان، وأدجمت بعض الفوائد واإلتقان، ورتَّ
لت ما حقه أن يبان، وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائد نواع يف بعض، وفصَّاأل

 )١١٥().)اإلتقان يف علوم القرآن(ف اآلذان ومسيته بـوالقواعد والشوارد ما يشنَّ
، مقدمة لتفسريه الكبري الذي شرع فيه، )اإلتقان(وقد جعل السيوطي كتابه 

 .)١١٦()امع لتحرير الرواية وتقرير الدرايةجممع البحرين ومطلع البدرين،اجل(اهومسَّ
 هذا العدد باعتبار وعاجل السيوطي يف كتابه اإلتقان مثانني نوعاً، وذكر أنَّ
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، وغالب هذه ةإدماج بعض األنواع يف بعض، وإن مل يكن ذلك لزادت على الثالمثائ
 .األنواع فيها تصانيف مفردة وقف على كثري منها

قت إىل هذا النوع من التأليف، وخاضت يف يت تطرَّفات المث ذكر بعض املصنَّ
بذ ما هي طائفة يسرية، وُنها ال تقرب وال متاثل مؤلَّفه وإنَّه ذكر بأنَّنفس اجملال، غري أنَّ

 :قصرية، ومن تلك املؤلفات
 .البن اجلوزي) فنون األفنان يف علوم القرآن (-١
 .للشيخ علم الدين السخاوي) مجال القراء (-٢
 .أليب شامة) ق بالقرآن العزيزرشد الوجيز يف علوم تتعلَّوامل (-٣
امللك املعروف  أليب املعايل عزيزي بن عبد) الربهان يف مشكالت القرآن (-٤
 .)١١٧(بشيدلة

وكلها : (ولكي يوضح قيمة كتابه، وفضله، وصف الكتب السابقة بقوله
نقطة قطر يف حيال بالنسبة إىل نوع من هذا الكتاب كحبة رمل يف جنب رمل عاجل، و

 .)١١٨()حبر زاخر
فقد جاء هذا الكتاب (، أمشل كتاب يف علوم القرآن )اإلتقان(ويعد كتاب 

، أي موسوعة علمية )ببلوغرافيا(ى بعلم املكتبات دائرة معارف إسالمية، أو ما يسمَّ
مكتبية، فقد رجع فيه السيوطي إىل كتب التفسري بأنواعه، واحلديث بشىت فروعه، 

غريها من الكتب وع عنها،ق هبا، واللغات وما يتفرَّ، والقراءات وما يتعلَّوعلومه
 .)١١٩() شتَّى ذكرها السيوطي يف مقدمة كتابهمبواضيع

كتاباً، هذا غري الكتب اليت ذكرها يف ) ١٥٩(فقد رجع السيوطي إىل 
رشد مقدمته، ومل يذكرها يف ثبت مراجعه، مثل الربهان يف علوم القرآن للزركشي، وامل
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الوجيز أليب شامة، فقد نقل عنهما كثرياً، ورمبا كان هذا هو السبب يف ذكرمها 
 .ل على كثرة نقله واستفادته منهماه بفضلهما، ويدلَّمني لينوَّمتقدَّ

ه رجع ونظر فيما ال حيصى من كتب املسانيد وجوامع احلديث والتاريخ كما أنَّ
 .والطبقات

 :و التأليف البالغي ضمن كتب النح–ب 
 : مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع

ُيعد هذا الكتاب من أمجع كتب السيوطي يف النحو، بل من أمجع الكتب 
النحوية على اإلطالق وأوفاها، الحتوائه على كثري من املسائل اليت أغفلتها الكتب 

وعاً النحوية، إضافة إىل ذكره اآلراء املختلفة واألقوال املتنوعة، فهو ال يكاد يترك موض
 بعد استيفائه من مجيع جوانبه، وعلى الرغم من حشد السيوطي لكثري من اآلراء إالَّ

 شخصيته تبدو بارزة يف عرض املوضوع وتلخيصه ونسبة األقوال  فإنَّ،واألقوال
 .)١٢٠(واختيار أرجحها، وتعليالته الختياراته املتنوعة

حوي، فهو يعد جمسماً لعلم ج يف التأليف النوهذا الكتاب ميثل حبق هناية التدرُّ"
النحو مبا آل إليه أمره يف البيئة املصرية يف أواخر عهد ازدهارها ونشاطها، وقد احتوى 

رس النحوي جهود السابقني، وأفاد من جتارهبم ودرسهم، وعرض به صاحبه حمصلة الدَّ
رضه من عرضاً متأثراً بالبيئة وخصائصها وما تف، دين مبدارسه السابقة وحناته املتعدَّ

وما تؤديه بوصفها وارثة علوم ، الوضوح والبسط، وحسن التنسيق يف التأليف 
 .)١٢١( "األجيال السالفة، قائمة على حفظها ومتثلها وحسن تعهدها

وعلى الرغم من أنَّ املؤلَّف يف أصله مؤلَّف حنوي يدرس أبواب النحو 
البالغية من خالل حتليالته نا ال نعدم أن جند فيه مادة تتعلق بالنواحي والصرف فإنَّ

قة بالتنغيم اللغوي، حيث عمد إىل دراسة ظاهرة احلذف اللغوية والصوتية املتعلَّ
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األسلويب، وصرف ما ال ينصرف، ومعاين بعض األدوات، وإطالق صيغة التعجب، 
 :وكانت دراسته كالتايل

 : احلذف األسلويب-١
  . جواز حذف املنادى وإبقاء حرف النداء-

    الً مع األمر والدعاء، كقوله تعاىلـــز ذلك قليفهو جيوَّ
، يوافق فيه }٤٦: الزمر{    وله تعاىلـوق، }٢٥: النمل{

 .)١٢٢()يا فاطر(النحاة أنَّ امليم مبرتلة الصوت، أي 
 .االستفهامية اجملرورة) ما( اطراد حذف ألف -

) ما(ألف حيث يذكر أنَّ احلذف قسمان، مقيس وشاذ، فاملقيس حذف 
 ،}١:نبأال{      االستفهامية اجملرورة،حنو

  ، وقوله تعاىل}٤٣:نازعاتال{ل      : ه تعاىلــوقول
 }اىلـ،وقوله تع}٥:الصف        

  }١٢٣()بأي شيء غفر يل ريب: (، أي}٢٧، ٢٦:يس(. 
 : حذف ياء النداء مطلقاً مع العاطف-

، حيث استغىن }١٣:الشمس{      كقوله تعاىل
 .)١٢٤(بذكر احملذَّر منه عن ذكر احملَذِّر

 : حذف النداء اختصاراً-
، وجيوز حذف أداة )١٢٥(} ٨: آل عمران{     كقوله تعاىل

: البقرة{       النداء مع اإلشارة،كقوله تعاىل
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١٢٦(}٨٥(. 
 .م حذف الصوت يف آخر املرخَّ-

االنتظار، على نية احملذوف، وترك : ويف املرخم لغتان: (سيوطييقول اإلمام ال
 .)١٢٧()االنتظار وهو عدم نيته

 {  واألول أكثر استعماالً يف النحو،وجاء عليه ما قرئ 
ر احلالة النفسية ألهل النار والظاهرة ، ويف هذا سر بالغي يصوَّ}٧٧: لزخرفا

 .)١٢٨(النحوية أي مطابقة مقتضى احلال
 :اين األدوات، منها مع-٢
قوله  يف)كأين(ربيةخوإفادهتا لالستفهام نادر،والغالب وقوعها :( ويقول-

 .)١٢٩(}٦٠:العنكبوت{        : تعاىل
عن اهلمزة بورودها للجحد أي باالستفهام الذي خيرج إىل  ختتص))  هل  ((-

     :رب بعد إالَّ يف حنوـالنفي ولذلك دخلت على اخل
    }١٣٠(}٦٠:لرمحن ا(. 
      ىمثل قوله تعال)) قد((مبعىن )) هل ((-

       }١٣١( }١: اإلنسان(. 
 : إطالق صيغة التعجب-٣

ه ال ب فيه أنَّه يف غاية العظمة، ومعىن التعجُّأنَّ: ومعىن ما أعظم اهللا" : يقول
ا مهلثناء عليه بالعظمة، واعتقادها، وكالا: ا حتار فيه العقول، وإعظامه تعاىله ممَّينكر ألنَّ

ب، والتفضيل حاصل، واملوجب هلا أمر عظيم، والدليل على جواز إطالق صيغة التعجُّ
 ما أمسعه وما:  أي، }٣٨: مرمي{   :يف صفاته تعاىل لقوله عز وجل
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 .)١٣٢( "أبصره

 : صرف ما ال ينصرف-٤
، }٢٢:نمل ال{ا      :ه تعاىلـــحنو قول

، }٤:اإلنسان{         :وقوله تعاىل
              :وقوله تعاىل

  }  ٢٣:نوح{ . 
، وهذا قرب )١٣٣()التناسب أو الضرورة( ة يف ذلكحيث يذهب إىل أنَّ العلَّ

 .)١٣٤(تنغيمي اقتضاه التناسب اإليقاعي لآليات الكرمية
 : املزهر يف علوم اللغة وأنواعها

وهو من أعظم ما أُلِّف يف اللغة، وأنفس وأغىن ما كُتب فيها، فقد اعتمد  
السيوطي يف تأليفه هذا على كتب ومصادر كثرية أفادتنا يف معرفة جانب كبري من 

 .العربية اليت فُقدت، فعرفناها عن طريق نقوالت السيوطي
ل كتابه ولقد بلغ السيوطي مبلغاً من النشاط واملقدرة يف التأليف، حبيث جع

اق تقسيم ط، يضم مخسني نوعاً من أنواع املوضوعات اللغوية يف ن)املزهر(
وال طرق سبيله قبله  ، ه مل يسبقه سابق يف موضوعهومنهج واضح، زعم أنَّ،ممنظَّ
 .)١٣٥(طارق

والكتاب صدر يف جزأين، اجلزء األول يبحث يف ألفاظ اللغة وأصلها 
ومعرفة املصنوع والفصيح ،  وطرق األخذ وصحيحها ومتواترها واملرسل واملنقطع،

واملذموم واملطرود والشاذ، والغريب والنادر، واملستعمل ، والضعيف واملنكر والرديء 
 .وغري ذلك.. واملهمل، واملعرب واملولد
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واجلزء الثاين يبحث يف أوزان الكالم وأبنية األفعال وضوابط واستثناء األبنية 
 .مما يندر وروده

ئدة عظيمة للباحث يف أصول األلفاظ، وعالقة العربية بأخواهتا ويف الكتاب فا
 .)١٣٦(السامية، وللناظر يف فلسفة اللغة

 شغف السيوطي باإلكثار من النقول تعميماً للفائدة، جعله يرى أنَّ من غري أنَّ
ق لبعض مواضيع البالغة، فذكر ذلك يف النوع متام الفائدة لعلوم اللغة وآداهبا أن يتطرَّ

، وكذلك جعل النوع الرابع )معرفة خصائص اللغة(اين والعشرين الذي جعله يف الث
 ).معرفة احلقيقة واجملاز(والعشرين يف 

، ذكر نقالً عن ابن فارس )معرفة خصائص اللغة(ففي النوع الثاين والعشرين 
      : ال تعاىلقها،ـأنَّ اللغة العربية أفضل اللغات وأوسع

         }١٩٤، ١٩٣: الشعراء ،
١٩٥{. 

 ،كذلك وصف املوىل عزَّ وجل القرآن بأبلغ ما يوصف به الكالم وهو البيان
م سبحانه ذكر البيان على مجيع ما توحد ، فقدَّخلق اإلنسان علمه البيان: قال تعاىل
د بإنشائه من مشس وقمر وجنم وشجر وغري ذلك من اخلالئق احملكمة، خبلقه وتفرَّ
 .ا املتقنةوالنشاي

لم أنَّ سائر اللغات قاصرة فلمَّا خص سبحانه وتعاىل اللسان العريب بالبيان ُع
 .)١٣٧(عنه وواقعة دونه

ه ال ميكن ترمجته، أو نقله إىل شيء من األلسنة ومن فضل القرآن الكرمي أنَّ
ئر كما نقل اإلجنيل عن السريانية إىل احلبشية والرومية، وترمجت التوراة والزبور، وسا

سع يف اجملاز كتب اهللا عزَّ وجلّ بالعربية، والسبب يف ذلك أنَّ لغة غري العرب مل تتَّ
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ر عن قوهلم ذات الزمني، وكثرة فال ميكن يف تلك اللغة أن يعبَّ. )١٣٨(العرب ساع اتَّ
: البقرة{ ..   وكقوله تعاىل… هرذات اليد، ويد الدَّ

١٧٩{ . 
اإلعراب والتصريف، واإلعراب هو : لة منهامث ذكر أنَّ للعرب علوماً جلي

الفارق بني املعاين املتكافئة يف اللفظ، وبه ُيعرف اخلرب الذي هو أصل الكالم، ولواله ما 
 .ب من استفهامميز فاعل من مفعول، وال مضاف من منعوت، وال تعجُّ

 .)١٣٩(ومن علوم العرب الشعر، والعروض، وحفظ األنساب
عن ابن فارس، فذكر حديثه عمَّا اختصت به لغة العرب مث تابع السيوطي نقله 

 :من سنن ولطائف، ال توجد يف غري لغتهم، منها
قاتله اهللا ما أشعره، فهم :  خمالفة ظاهر اللفظ معناه، كقوهلم عند املدح

هوته أمه وهبلته وثكلته، وهذا يكون : يقولون هذا وال يريدون وقوعه، وكذا قوهلم
 .بة الرجل يف رميه، أو يف فعل يفعلهب من إصاعند التعجُّ

وهي أن يضعوا الكلمة للشيء مستعارة من : (فها بقوله االستعارة، وعرَّ
 ).كشفت عن ساقها احلرب(قوا، وإذا تفرَّ) انشقت عصاهم(موضع آخر، فيقولون 

وهذه يف احلقيقة كناية، ولكن السيوطي مل يشر إىل ذلك بل تابع ابن فارس يف 
 .تعليقحديثه من غري 

 .واهللا أفعل ذلك، يريد ال أفعل: يقولون:  احلذف واالختصار
: أي} ويبقى وجه ربك{ا لألمساء، أو األفعال، أو احلروف، حنو  الزيادة إمَّ

 .ربك
رعشن :  الزيادة يف حروف االسم إمَّا للمبالغة، وإمَّا للتسوية والتقبيح حنو
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 …للذي يرتعش، وزرقم للشديد الزرق
: حال الشيء، فإذا انتهى قالوا:  يف حروف الفعل مبالغة، يقولون الزيادة
 .اقلوىل، واثنوىن: احلوىل، ويقولون

 التكرير واإلعادة، وإرادة اإلبالغ حبسب – أيضاً – ومن سنن العرب 
 :العناية باألمر، قال احلارث بن عياد

 )١٤٠(لقحت حرب وائل عن حيال عامة مــين قربا مربط النَّ
 ،س أبيات كثرية عناية باألمرورؤ ي، يفعامة منَّبط النَّرقربا م: ولهر قفكرَّ

 .وأرادة اإلبالغ يف التنبيه والتحذير
أراد احلائط أن يقع إذا :  إضافة الفعل إىل ما ليس فاعالً يف احلقيقة، يقولون

 .مال وفالن يريد أن ميوت إذا كان حمتضراً
 - جمازاً عقلياًاه علماء البالغة املتأخرون هذا ما مسَّ-

ضيف، قال : ع، كقوهلم للجماعةـــ ذكر الواحد واملراد به اجلم
، أو ذكر اجلمع واملراد واحد أو اثنان، كقوله }٦٨: احلجر{   :تعاىل
 … واملراد واحد،} ٦٦: التوبة{      :تعاىل

 يف  خماطبة الواحد بلفظ اجلمع، فيقال للرجل العظيم انظروا يف أمري، ومنه
 .}٩٩: املؤمنون{     القرآن

 أن تذكر مجاعة ومجاعة، أو مجاعة وواحداً مث خترب عنها بلفظ االثنني، كقوله 
 .}٣٠:األنبياء{      : تعاىل

 خطاب الشاهد، مث حتويل اخلطاب إىل الغائب، أو خماطبة الغائب مث حتويل 
 .اخلطاب إىل الشاهد، وهو االلتفات

ب املخاطب، مث ترجع اخلطاب لغريه، ـــب املخاطب مث ختاطوأن ختاط
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 مث قال يب ــ،  اخلطاب للن}١٤: هود{      :حنو

  :، يدل على ذلك قوله }١٤: هود{      للكفار
   }١٤: هود{. 

     : وأن يبتدأ بشيء مث خيرب عن غريه حنو
   }وترك الذين فخرب عن األزواج،} ٢٣٤: البقرة ،. 

 : ومن سنن العرب أن تنسب الفعل إىل اثنني وهو ألحدمها حنو
  }هـــ إىل قول،}١٩: الرمحن:    

: حنو،  ما خيرجان من امللح ال العذب، وإىل اجلماعة وهو ألحدهم، وإنَّ}٢٢: الرمحن{
      }والقاتل واحد، وإىل أحد اثنني }٧٢:البقرة 

 . }٦٢: التوبة{        :حنووهو هلما 
فعال ذلك، ويكون املخاطب واحداً، :  أن تأمر الواحد بلفظ أمر االثنني حنو

 كالم الواحد على صاحبيه،  فجرَّ، أدىن الرفقة ثالثة نفراء تعليالً لذلك بأنَّوذكر الفرَّ
 .يا صاحيبَّ، ويا خليليَّ: وعلى هذا سار الشعراء، فقالوا

بلفظ املاضي وهو حاضر، أو مستقبل، أو بلفظ املستقبل وهو  اإلتيان 
: آل عمران{    يأيت:  أي،}١: النحل{     ماٍض حنو 
 .أنتم:  أي،}١١٠

: أي) ماء دافق(مكتوم، و: أي) سر كامت(وأن تأيت باملفعول بلفظ الفاعل حنو 
 .مأموناً: أي) حرماً آمناً(مدفوق، و



 
 
 
 

 ٩١٣       الظهار         أمحدجناح بنت .  د–مؤلفات السيوطي يف علم البالغة                        
 

 .غابن: عيش مغبون، أي:  حنووبالفاعل بلفظ املفعول
وهو - وصف الشيء مبا يقع فيه حنو يوم عاصف، وليل نائم، وليل ساهر 

مع سابقه يدخل يف باب اجملاز العقلي لعالقة الفاعلية واملفعولية يف األول، وعالقة 
 .)١٤١(-املكانية يف الثاين
كاحلق، منه هم أحدهم شيئاً مث جيعل ذلك هم واإليهام، وهو أن يتوَّ التوَّ

 ال يسمع وال هوقفت بالربع أسأله، وهو أكمل عقالً من أن يسأل رمساً يعلم أنَّ: قوهلم
ه يسأل الربع أين انتأوا، وذلك هم أنَّا رأى السكان رحلوا، وتوَّه تفجع، ملَّيعقل، لكنَّ

 .كثري يف أشعارهم
من يدوي من الداء، ويداوي :  الفرق بني ضدين حبرف، أو حركة، كقوهلم

 .الدواء
 أكثر ذلك إلقامة  أنَّ البسط بالزيادة يف عدد حروف االسم والفعل، ولعلَّ

 :وزن الشعر، وتسوية قوافيه، كقوله
 طخياء تغشى اجلدى والفرقود  وليلة خامدة مخوداً

 .ه ليس يف كالمهم فعلولفزاد يف الفرقد  الواو، وضم الفاء، ألنَّ
غرين الوشاحني :(د احلروف، كقوله حماذاة للبسط، وهو النقصان من عد

، يريدون املنازل، ونار احلبا، )درس املنا: (، أي اخللخال، ويقولون)صمدت اخللخل
 .احلباحب، ومنه باب الترخيم يف النداء وغريه: أي

: يا هذه، أو لألفعال، حنو:  اإلضمار إمَّا لألمساء حنو أال يا اسلمي، أي
أال أيهذا (ومنه إضمار القول كثرياً، أو للحروف، حنو أترى ثعلباً، : أثعلباً وتفر، أي

 .أن أشهد: أي) الزاجري أشهد الوغى
وهو إقامة الكلمة مقام الكلمة، كإقامة املصدر مقام  األمر، :  التعويض
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   :  ، والفاعل مقام املصدر حنو}٤: حممد{   :حنو
: القلم{      أي تكذيب،واملفعول مقام املصدر حنو،}٢: الواقعة{
: ، أي}٤٥: اإلسراء{  أي الفتنة، واملفعول مقام الفاعل،حنو،}٦

 .)١٤٢(ساتراً
 -وهذا من باب اجملاز العقلي أيضاً-

 تقدمي الكالم وهو يف املعىن مؤخر، وتأخريه وهو يف املعىن مقدم، كقوله 
 . }١٢٩: طه{           :تعاىل

 . ما شئت-واهللا ناصري–اعمل :  ومتامه حنو أن تعترض بني الكالم
ويل النجاد، ط: اإلشارة إىل املعىن إشارة، وتومئ إمياء دون التصريح، حنو

 ..يريدون طول الرجل، وغمر الرداء يومئون إىل اجلواد
 .وهو أن تكف عن ذكر اخلرب اكتفاء مبا يدل عليه الكالم:  الكف

 . بني مسع األرض وبصرهامرَّ:  إعارة الشيء ما ليس له، فتقول
 إجراء املوات وما ال يعقل يف بعض الكالم جمرى بين آدم،كقوله يف مجع 

 .}٣٣:األنبياء{    : ،وقال تعاىل)أرضون:(أرض
جعل كالم حبذاء كالم، فيؤتى به على وزنه لفظاً، وإن كانا :  احملاذاة

امة ة، فالسَّامة والالمَّذ بك من السَّأعو: خمتلفني فيقولون الغدايا والعشايا، ومثله قوهلم
امة جعلت يف ت لكن ملَّا قرنت بالسَّة أصلها أملَّمست إذا خصت، والالمَّ: من قولك

 .وزهنا
     وذكر أنَّ من هذا الباب كناية املصحف، حيث كتب فيه



 
 
 
 

 ٩١٥       الظهار         أمحدجناح بنت .  د–مؤلفات السيوطي يف علم البالغة                        
 
 .ا يكتب بالياء وهو من ذوات الواو، ملا قرن بغريه ممَّ}٢: الضحى{

           : ب قوله تعاىلهذا البا ومن
 .طهم عليكم فقاتلوكم فالالم يف لسلَّ،}٩٠: النساء{

استوفاه كيالً، ومنه اجلزاء عن : أي) كتالاوزنته فاتزن، وكلته ف(ومن الباب 
، ١٤: البقرة{         الفعل مبثل لفظه حنو

 }٤٠:الشورى{      ،جيازيهم جزاء االستهزاء:أي،}١٥
ابن : ويف هذا املوضع يورد السيوطي أقواالً ومناقشات لعلماء العربية أمثال

ا اء، نقالً عن ديوان األدب، وأمايل القايل، والصحاح، وممَّخالوية وأيب عبيدة، والفرَّ
 :موا فيهثوا وتكلَّحتدَّ

  ناءه: ما قال وإنَّ ، واألصل ساءه وأناءه)عندما ساءه وناءه: (االزدواج، ومثاله
 .)١٤٣(ى ألجل ساءه ليزدوج الكالمهو ال يتعدَّ

 االقتصار على ذكر بعض الشيء، وهم يريدونه -أيضاً– ومن سنن العرب 
الواطئني على صدور : (قعد على صدر راحلته ومضى، ويقول قائلهم: كله فيقولون

 .)١٤٤()نعاهلم
عن خصائص ث فيه مث أخذ السيوطي يف هناية النوع الثاين والعشرين الذي حتدَّ

، بعد هذا أخذ يبني مجال لغة العرب، -وقد أوجزت آنفاً ما جاء فيه–العربية 
وفصاحتها وتوافقها، وانسجامها، وحسن جرسها، فال جيمع فيها بني ساكنني، أو 
متحركني متضاّدين ومل يالِق بني حرفني ال يأتلفان، وال يعذب النطق هبما، أو يشفع 

وحسن السمع كالغني مع احلاء، والقاف مع الكاف، غمة، ذلك منهما يف جرس النَّ
واحلرف املطبق يف غري املطبق، مثل تاء االفتعال مع الصاد، والضاد يف أخوات هلما، 

مة قبلها يف خالل كثرية من والواو الساكنة مع الكسرة قبلها، والياء الساكنة مع الضَّ
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 .هذا الشكل ال حتصى
ه جلفا إىل ما يلني حواشيه ويرقها، وقد نزَّوالعرب متيل عن الذي يلزم كالمها ا

   مة، وال متأخرةاهللا لساهنا عما جيفيه، فلم جيعل يف مباين كالمها جيماً جتاورها قاف متقدَّ
أة هذا اللفظ سأو جيامعها يف كلمة صاد أو كاف، إالَّ ما كان أعجمياًّ أعرب، وذلك جل

ة أبواب اإلدغام ونق والعذوبة، وهذه علَّس اهللا عليه كالم العرب من الرومباينته ما أسَّ
اين، اختريت هلا ألفاظ مناسبة زوإدخال بعض احلروف يف بعض، وكذلك األمثلة واملو

اً كوأمهل منها ما جيفو اللسان عن النطق به، كاحلرف الذي يبتدأ به ال يكون إال متحرَّ
 .)١٤٥(ن بعضهاكََّسوالشيء الذي تتواىل فيه أربع حركات أو حنو ذلك ُي

ناقالً ) معرفة احلقيقة واجملاز(ث السيوطي عن ويف النوع الرابع والعشرين حتدَّ
ما جاء فيه عن ابن فارس، وابن جين، واإلمام فخر الدين، والقاضي عبد الوهاب، 
والقاضي أيب بكر، والغزايل، والتاج السبكي، وابن برهان، واألستاذ أيب إسحاق 

 عن ابن فارس، بادئاً بالنقل عن ابن فارس وقوله يف وإن كان نقله أوسع. االسفرايين
 حق الشيء ":ها مأخوذة من قولناتعريف احلقيقة واجملاز، حيث عرَّف احلقيقة على أنَّ

ق النسج أي ثوب حمقَّ: ق، وهو احملكم، يقالإذا وجب، واشتقاقه من الشيء احملقَّ
رة، وال متثيل، وال تقدمي الكالم املوضوع موضعه الذي ليس باستعا: حمكمه، فاحلقيقة

أمحد اهللا على نعمه وإحسانه، وهذا أكثر الكالم، وأكثر : القائل فيه، وال تأخري، كقول
 .)١٤٦( "آي القرآن، وشعر العرب على هذا

جاز بنا : جاز جيوز إذا اسنت ماضياً، تقول"ه مأخوذ من وعرَّف اجملاز على أنَّ
ينفذ وال : جيوز أن يفعل كذا، أي:  تقولفالن، وجاز علينا فارس، هذا هو األصل، مث

أنَّ : عندنا دراهم وضح وازنة، وأخرى جتوز جواز الوازنة، أي: يرد وال مينع، وتقول
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جماز : هذه وإن مل تكن وازنة، فهي جتوز جمازها، وجوازها لقرهبا منها، فهذا تأويل قولنا
كون غريه جيوز جوازه يعين أنَّ الكالم احلقيقي ميضي لسننه ال يعترض عليه، وقد ي

 لقربه منه، إالَّ أنَّ فيه من تشبيه واستعارة وكف ما ليس يف األول، وذلك كقولنا عطاء
عطاؤه كثري واف، ومن هذا قوله : فالن مزن واكف، فهذا تشبيه، وقد جاز جماز قوله

 .)١٤٧( " فهذا استعارة،}١٦: القلم{    :تعاىل
بن جين يف اخلصائص للحقيقة واجملاز وكون مجيع مث ساق السيوطي تعريف ا
 .كالم العرب عنده جمازاً ال حقيقة

واجملاز ما كان بضد . فاحلقيقة ما أقر يف االستعمال على أصل وضعه يف اللغة
 .)١٤٨(ذلك

االتساع، والتوكيد، والتشبيه، فإن عدمت : ٍنامث بني أنَّ اجملاز يكون لثالثة مع
 .)١٤٩(الثالثة، تعينت احلقيقة
أبواب :  مجيع أنواع االستعارات داخلة حتت اجملاز، وجعل من اجملازوذكر أنَّ

واسأل : احلذف والزيادات، والتقدمي والتأخري، واحلمل على املعىن والتحريف، حنو
ه استعمل لفظ السؤال مع ما ال يصح يف احلقيقة سؤاله القرية، ووجه االتساع فيه أنَّ

ن يصح سؤاله ملا كان هبا، والتوكيد أنَّه يف ظاهر اللفظ أحال والتشبيه أنَّها شبهت مب
ه إن سأل اجلمادات هم ضمنوا ألبيهم أنَّبالسؤال على من ليس من عادته اإلجابة، فكأنَّ

 .واجلمال أنبأته بصحة قوهلم، وهذا تناٍه يف تصحيح اخلرب
ه كان منه د معناه أنَّقام زي:  أكثر اللغة مع تأمله جماز ال حقيقة، فقولناونوَّه بأنَّ

ه مل يكن من زيد مجيع القيام، وكيف يكون جنس الفعل، ومن املعلوم أنَّ: القيام، أي
ذلك وهو جنس، واجلنس يطلق على مجيع املاضي، ومجيع احلاضر، ومجيع اآليت 
الكائنات من كل من وجد منه القيام، ومعلوم أنه ال جيتمع إلنسان واحد يف وقت 
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قات القيام كله الداخل حتت الوهم، هذا حمال، فحينئٍذ قام زيد جماز واحد، وال يف أو
  ه القليلــاع واملبالغة وتشبيــال حقيقة على وضع الكل موضع البعض لالتس

 .)١٥٠(بالكثري
مث عقد السيوطي فصالً نقله عن اإلمام فخر الدين، ذكر فيه اثين عشر وجهاً 

 :من اجملاز، هي
 : املسبب، ألربعة أسباب التجوز بلفظ السبب عن-١

 .سأل الوادي:  القابل، كقوهلم
 .ها قدرة الصوري، كقوهلم لليد أنَّ

 .نزل السحاب، أي املطر:  الفاعل، كقوهلم
 . الغائي، كتسمية العنب مخراً

 . لفظ املسبب عن السبب كتسمية املرض الشديد باملوت-٢
 . املشاهبة كاألسد للشجاع-٣
 .لجزاء املضادة كالسيئة ل-٤
واسم اجلزء للكل كاألسود   اسم الكل للجزء كالعام للخاص،-٦ -٥
 .للزجني

 .ها مسكرة اسم الفعل على القوة، كقولنا للخمرة يف الدن إنَّ-٧
 . املشتق بعد زوال املصدر-٨
 . اجملاورة كالراوية للقربة-٩
 .لحمارابة ل اجملاز العريف، وهو إطالق احلقيقة على ما هجر عرفاً، كالدَّ-١٠
      : ،كقوله  الزيادة والنقصان-١١
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 }١١: الشورى{،    }٨٢: يوسف{ . 
 .ق به كاملخلوق باخللقق على املتعلَّ اسم املتعلَّ-١٢

مث ذكر أنَّ اجملاز إمَّا ألجل اللفظ، أو املعىن، أو ألجلهما، فالذي ألجل اللفظ، 
على اللسان، إمَّا لثقل  الوزن، أو تنافر إمَّا ألجل جوهره، بأن تكون احلقيقة ثقيلة 

أو ثقل احلروف، أو عوارضه بأن يكون اجملاز صاحلاً ألصناف البديع دون    التركيب
ا لعظمة اجملاز، أو حقارة يف احلقيقة، أو البيان يف اجملاز، احلقيقة والذي ألجل املعىن، إمَّ

 )١٥١(…أو اللطف فيه
ذكر تفرقته بني احلقيقة واجملاز إذ ذكر أنَّ ويف هناية كالم اإلمام فخر الدين 

ه يتوقف على الوضع األول واملناسبة والنقل، وهي أمور اجملاز خالف األصل، ألنَّ"
ثالثة واحلقيقة على الوضع، وهو أحد الثالثة، فكان أكثر، وألنَّ اجملاز لو ساوى 

الفهم إالَّ بعد احلقيقة لكانت النصوص كلها جمملةً، بل املخاطبات، فكان ال حيصل 
 لكل جماز حقيقة وال عكس يدل عليه أنَّ اجملاز هو االستفهام، وليس كذلك، وألنَّ
 املة، والثاين له أول، وذلك األول ال جيب فيه ــاملنقول إىل معىن ثاٍن ملناسبة ش

 .)١٥٢( "املناسبة
 مث أتبع السيوطي كالم اإلمام فخر الدين بكالم القاضي عبد الوهاب يف كتاب

حاً رأيه يف الفرق بني احلقيقة واجملاز،حيث ذكر أنَّ الفرق بينهما ال امللخص،موضَّ
 .يكون من جهة العقل أو السمع،بل يعرف بالرجوع إىل أهل اللغة

 :ومن وجوه الفرق بني احلقيقة واجملاز
مث جتدها ، أن تكون الكلمة تصرف بتثنية ومجع واشتقاق وتعلق مبعلوم 

 .)١٥٣(ها جماز تثبت ذلك فيه، فيعلم بذلك أنَّمستعملة يف موضع ال
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 أن تطرد الكلمة يف موضع، وال تطرد يف موضع آخر من غري مانع، 
 احلقيقة  إذا وضعت إلفادة شيء وجب فيستدل بذلك على كوهنا جمازاً، وذلك ألنَّ

ى انتقال اطرادها، وإالَّ كان ذلك ناقضاً للغة، فصار امتناع االطراد، مع إمكانه داالًّ عل
 .)١٥٤(احلقيقة إىل اجملاز

 ما ذكره القاضي أبو بكر من أن تقوية الكالم -أيضاً– ومن الفروق 
بالتأكيد من عالمات احلقيقة دون اجملاز، ألنَّ أهل اللغة ال يقوون اجملاز بالتأكيد، فال 

 .قالت الشمس قوالً، كطلعت طلوعاً: يقولون
  احلقيقة واجملاز، فهو إمَّا أن يقع بالتنصيصوفرَّق اإلمام فخر الدين وأتباعه بني
 :أو باالستدالل، ومن عالمات اجملاز عندهم

فظ يف املعىن فظ على ما يستحيل تعلقه به،واستعمال اللَّ إطالق اللَّ
ه موضوع يف اللغة لكل ما يدب على ابة يف احلمار،فإنَّاملنسي،كاستعمال لفظ الدَّ

 .األرض
  : كر يف تعليق الكيا،فروقاً بني احلقيقة واجملاز، منهاوكذلك ذكر القاضي أبو ب

 احلقيقة يقاس عليها، واجملاز ال يقاس عليه، فإنَّ من وجد منه الضرب،  أنَّ
ضرب يضرب فهو ضارب، فيطلق هذا االسم على كل ضارب، إذ هو حقيقة، : يقال

  لىاً عــأل الثوب، أو احلصري قياســاس: أمَّا اجملاز، فال يقال فيه
  ) ١٥٥(. 

أمر يأمر، فهو آمر، واجملاز ال يشتق :  احلقيقة يشتق منها النعوت، فيقال أنَّ
 .منه النعوت والتفريعات
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 احلقيقة واجملاز يفترقان يف اجلمع، فإنَّ مجع أمر الذي هو ضد النهي  أنَّ
 .)١٥٦(أوامر ومجع األمر الذي هو مبعىن العضد والشأن أمور

ي ينقل لنا بعض الفوائد عن ابن برهان يف كتابه يف األصول، مث أخذ السيوط
 إسحاق االسفرايين عن هل اللغة تشمل اجملاز واحلقيقة معاً، أو أنَّ وعن األستاذ أيب

 .كالم العرب كله حقيقة أو أنَّه ال جماز يف لغة العرب
وذكر السيوطي حول ذلك مناقشات وردوداً على هذه األقوال عن إمام 

 يف التلخيص، والغزايل يف املنخول، والتاج السبكي يف شرح منهاج األصول احلرمني
 .نقالً عن ابن الصالح، وابن فارس، وابن جين

لنا ما نقله السيوطي يف املواضيع البالغية يف كتابه املزهر، نراه ال خيرج وإذا تأمَّ
 . اآلراء الكثرية اليت ساقهانيز النقل، فال جند له رأياً بعن حيَّ

خل فيما عرض بشكل عام، ويف رأي ابن فارس بشكل خاص السيوطي مل يتدَّف
ته النقل مع التلخيص دون التعليق، واإلدالء ، فكانت مهمَّ-ه أكثر من النقل عنهألنَّ–

م أي رأي من له أمثلة، تزيد أو تدعَّ حاً، وكذلك مل نربرأيه مؤيداً أو ناقداً مصحَّ
 .اآلراء

 احلقيقة يف كالم العرب  احلقيقة واجملاز،ذكر أنَّث عنفابن فارس حني حتدَّ
م رأيه هذا باألمثلة الكثرية،بل ذكر مثاالً واحداً من ه مل يدعَّأكثر من اجملاز،لكنَّ

،يف حني أنَّ السيوطي مل )١٥٧(مثاالً آخر من القرآن،وبيتني فقط من الشعرو،األقوال
 .)١٥٨(قرآن الكرميمثاالً واحداًمن القول،ومثاالًمن ال يورد له إالَّ

ومل حياول السيوطي مبا عنده من خمزون لغوي وبياين أن يقف أمام هذه القضية 
 .مها بأمثلة من عندهويناقشها، أو يدعَّ

وكذلك اكتفى بعرض رأي ابن جين املخالف البن فارس، والذي يرى كون 
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 لنا حججاً ن من أن يسوقمجيع كالم العرب جمازاً ال حقيقة، غري أنَّ ابن جين متكَّ
 .ة، ليثبت هبا رأيهقويَّ

وهي أن : (وجعل ابن فارس الكناية هي االستعارة، فقال يف تعريفه لالستعارة
إذا ) ت عصاهمانشقَّ(يضعوا الكلمة للشيء مستعارة من موضع آخر، فيقولون 

 . وهي كناية عن الشدة واهلول)١٥٩()قوا، وكشفت عن ساقها احلربتفرَّ
فارس يف نظرته هذه،فهو عندما نقل عنه قوله يف ويساير السيوطي ابن 

االستعارة ال يذكر االستعارة بالكناية من بينها بل ذكرها منفردة،كما فعل ابن فارس 
، وقال يف )١٦٠()باب اإلعارة(اه  مستقالً مسَّاًصخاالذي أفرد لالستعارة املكنية بابا

مرَّ بني مسع األرض : ولـــس له، فتقـــ العرب تعري الشيء ما ليإنَّ: (تعريفها
وكذلك نقل السيوطي عن ابن فارس يف موضع آخر أنَّ من سنن  .)١٦١()وبصرها

 .العرب اإلشارة واإلمياء، ومل يلحقها بالكناية
وأسلوب التجزئة هذا اتَّبعه ابن فارس، مع الكناية فذكرها يف عدة مواضع، 

 .ن الشيئني أو الثالثة، أو اجلماعةها أشياء متغايرة، فذكر الكناية بضمري الواحد عوكأنَّ
 أمثلة اإلمياء وأنَّ، ويف موضع آخر ذكر أنَّ من سنن العرب اإلمياء واإلشارة 

يريدون طول ) طويل النجاد: (اليت جاء هبا هي من باب الكناية، ومن ذلك قوهلم
 …الرجل، وغمر الرداء يومئون إىل اجلود

ز العقلي، حيث ذكر أنَّ من سنن وهذه التجزئة نفسها نراها تتكرر يف اجملا
إذا ) أراد احلائط أن يقع: (إضافة الفعل إىل ما ليس فاعالً يف احلقيقة، مثل: العرب
 .مال

اإلتيان بلفظ املاضي وهو حاضرأو : ويف موضع آخر أورد من سنن العرب
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، )سّر كامت(مستقبل أو بلفظ املستقبل وهو ماٍض، وأن تأيت باملفعول بلفظ الفاعل، حنو 
 .عيش مغبون، أي غابن: وبالفاعل بلفظ املفعول، حنو ..أي مكتوم

 وصف الشيء مبا يقع -أيضاً–مث ذكر يف موضع ثالث أنَّ من سنن العرب 
 .فيه، حنو يوم عاص، وليل نائم

إقامة الكلمة مقام : ، وعرفه بأنَّه)التعويض(ويورده مرة رابعة حتت مسمى 
 والفاعل مقام املصدر، حنو فضرب الرقابحنو الكلمة كإقامة املصدر مقام األمر، 

 . أي ساتراًحجاباً مستوراً، أي الفتنة، واملفعول مقام الفاعل، حنو }بأيكم املفتون{
ويالحظ من صنيعه هذا التكرار، وكان األوىل بالسيوطي أن جيمع كل قسم 

 .يف بابه، ويعفينا من التكرار يف املواضع
ن ميتاز حبسن التصنيف والتنسيق يف مؤلفاته، واملعروف عن السيوطي أنه كا

فكيف فاته هنا أن يسري على هذا النهج بل كيف مل يعلق على صنيع ابن فارس الذي 
 .جعل أبواب التقدمي والتأخري، واحلذف والزيادة، من باب اجملاز

وعلى الرغم من أنَّ السيوطي كان مولعاً ومفتناً بعلم البديع فلم يورد منه يف 
كر املشاكلة حتت ذ الشيء اليسري متابعاً يف ذلك ابن فارس، فعرب ولطائفها إالَّسنن ال

ه أمهل بعض الفنون البديعية اليت ذكرها ابن فارس على قلتها، بل إنَّ. )١٦٢(باب احملاذاة
، )١٦٤()اإلفراط(، واملبالغة حتت مسمى )١٦٣(مثل تأكيد املدح مبا يشبه الذم

 .)١٦٥(واالستطراد
م السيوطي يف كتابه املزهر ما يساعد على معرفة األسرار البالغية يقدَّوهبذا مل 

وإن كان الينكر جهده يف مجع آراء وأقوال هلا قيمتها البالغية  ،والوقوف على لطائفها
 .عن علماء أجالء يف بعض الدروس البالغية 

 : التأليف البالغي ضمن كتب التفسري–جـ 
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   : التحبري يف علم التفسري
مة كتابه الباعث له على تأليفه، فقد ملس إمهال  ذكر السيوطي يف مقدَّلقد

رين لتدوين علم التفسري، ومل يعتنوا به عنايتهم بتدوين مصطلح مني واملتأخَّاملتقدَّ
احلديث، مع تساوي العلمني يف الرتبة، وظل احلال كذلك حىت جاء شيخ اإلسالم 

، فرأى السيوطي أن ) العلوم يف مواقع النجوممواقع(جالل الدين البلقيين وألَّف كتابه 
 :يسهم يف إحياء هذا العلم فألَّف كتابه التحبري يف علم التفسري، ويف ذلك يقول

وإنَّ ممَّا أمهل املتقدمون تدوينه، حىت حتلَّى يف آخر الزمان بأحسن زينة علم (( 
وال يف احلديث، فلم يدوِّنه أحد ال يف القدمي ، التفسري الذي هو كمصطلح احلديث 

مة العصر قاضي القضاة جالل الدين البلقيين، فعمل فيه حىت جاء شيخ اإلسالم ، عالَّ
فنقَّحه وهذَّبه وقسَّم أنواعه ورتَّبه، ومل ُيسبق إىل ) مواقع العلوم يف مواقع النجوم(كتابه 

 يف كل نوع ه جعله َنيفاً ومخسني نوعاً منقسمة إىل ستة أقسام، وتكلَّمهذه الرتبة، فإنَّ
: مة هنايتهمنها باملتني من الكالم، لكن كما قال اإلمام أبو السعادات ابن األثري يف مقدَّ

ه يكون قليالً مث  أمراً مل يتقدَّم فيه عليه، فإنَّإنَّ كُلَّ ُمبتدئ بشيٍء مل ُيسبق إليه، ومبتدٍع
وزيادة تتمات مل ر، فظهر يل استخراج أنواع مل أُسبق إليها،  وصغرياً  مث يكُبيكثُر

إن شاء –يستوف الكالم عليها، فجرَّدت اهلمَّة إىل وضع كتاٍب يف هذا العلم أَمجُع فيه 
 شوارده، وأضم إليه فوائده، وأْنِظُم يف سلكه فرائده، ألكون يف إجياد هذا العلم -اهللا

نَّي التفسري َصيِّراً فَـثاين اثنني وواحداً يف مجع الشتيتني منه كِإلٍْف أو كِإلْفَني، وُم
اِمه وفاح، وطلع بدر متامه واحلديث يف استكمال التقاسيم ِإلْفني، وإذا َبَرَز َزْهر كَم

    يته بالتحبري يف علمباح، ونادى داعيه بالفالح مسَّوالح، وأذَّن فجُره  بالصَّ
 .)١٦٦(..)التفسري
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عد ولقد ذكرُت عند احلديث عن كتاب اإلتقان عالقته بكتاب التحبري حيث ي
كتاب التحبري كاألصل لكتاب اإلتقان، فقد اطَّلع السيوطي على كتابني جليلني قبل 

ه كان كتاباً وضعه لكتاب التحبري أوهلما كتاب شيخه حميي الدين الكافيجي، إالَّ أنَّ
) مواقع العلوم من مواقع النجوم(صغري احلجم، مل يشف غليله، والكتاب الثاين كتاب 

ه ه تأليف لطيف، ولكنَّلقيين، وقد أثىن عليه السيوطي، ورأى أنَّللشيخ جالل الدين الب
مث . خمتصر حباجة إىل حترير وتتمات، وزوائد ومهمات، فألَّف لذلك كتابه حترير التحبري

خطر له أنَّ كتاب حترير التحبري حباجة إىل بسط وشرح، فألَّف يف ذلك كتاباً مبسوطاً 
جممع (ى  الذي جعله مقدِّمة لتفسريه الكبري املسمَّ،)اإلتقان(اه وجمموعاً مضبوطاً مسَّ

 .)١٦٧()البحرين ومطلع البدرين
على الرغم من جميء التحبري موجزاً، واإلتقان مبسوطاً فإنَّه ال ميكن "و

االستغناء بأحدمها عن اآلخر، فقد اشتمل التحبري مع وجازته على أمور مل يذكرها 
 .)١٦٨("اإلتقان

ية كبرية، حيث عرض معلومات كثرية يف علوم شّتى وكتاب التحبري له أمه
علم التفسري، واحلديث، والقراءات، واللغة والبالغة، وذلك من خالل ما : مثل

 .استعان به من كتب كثرية ونفيسة مجعها وأخذ عنها
 :فمن الكتب اليت استعان هبا يف حبثه البالغي يف كتابه التحبري

 ).هـ٣٨٦:ت( النكت يف إعجاز القرآن للرماين -١
 ).هـ٣٨٦- وقيلهـ٣٨٨:  ت( بيان إعجاز القرآن للخطايب -٢
 ).هـ٤٠٣: ت( إعجاز القرآن للباقالين -٣
 ).هـ٤٦٦: ت( سر الفصاحة البن سنان اخلفاجي -٤
 ).هـ ٤٧٤- وقيل هـ٤٧١:ت:( دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين-٥
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 ).هـ٦٠٦:ت(ازي هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز لفخر الدين الر-٦
 ).هـ٦٣٧: ت( املثل السائر البن األثري -٧
 ).هـ٦٥١: ت( التبيان يف علم البيان البن الزملكاين -٨
 ).هـ٦٥٤: ت( بديع القرآن البن أيب اإلصبع -٩
 ).هـ٦٦٠: ت( جماز القرآن للعز بن عبد السالم -١٠
 ).هـ٦٨٤: ت( منهاج البلغاء حلازم القرطاجين -١١
 ).هـ٦٨٦:ت(  املعاين والبيان والبديع لبدر الدين بن مالك املصباح يف-١٢
 ).هـ٦٩٨: ت( األقصى القريب للتنوخى -١٣
 وقيل -هـ٧١٦: ت(دادي ــويف البغــ للط)١٦٩( فواصل اآليات-١٤

 ).هـ٧١٠
 ).هـ٧٤٣: ت( التبيان يف البيان للطييب -١٥
 ).هـ٧٧٣: ت( عروس األفراح لبهاء الدين السبكي -١٦
 ض يف الفرق بني الكناية والتعريض لتقي الدين السبكيـري اإلغ-١٧

 ).هـ٧٨٦: ت(
 . االقتناص يف الفرق بني احلصر واالختصاص لتقي الدين السبكي-١٨

نوعاً من مسائل علم ) ١٠٢(وقد حتدَّث السيوطي يف كتابه التحرير عن 
فهذه مائة  ((: نوعاً، قال يف خامتة مقدمتهنيالتفسري، وما اجتهد وزاده من عنده مخس
 .)١٧٠())نوع ونوعان، زوائدي منها مخسون نوعاً

ومن األنواع البالغية اليت عاجلها يف كتابه، ما يقرب من سبعة عشر نوعاً، ما 
ق إليها أكثر من ألوان املعاين بني معاٍن وبيان وبديع، وإن كانت ألوان البديع اليت تطرَّ
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 :-دت عندهأذكرها مرتبة كما ور–والبيان، وهي كالتايل 
 .اجملاز:  النوع احلادي واألربعون-١
 .املشترك:   النوع الثاين واألربعون-٢
 .الترادف:  النوع الثالث واألربعون-٣
 .االستعارة:  النوع التاسع واألربعون-٤
 .التشبيه:  النوع اخلمسون-٥
 .الكناية والتعريض:  النوع احلادي واخلمسون-٦
اإلجياز : ابع والستون، والثامن والستون النوع السادس والستون، والس-٧

 .واإلطناب واملساواة
 .األشباه:  النوع التاسع والستون-٨
 .الفصل والوصل:  النوع السبعون، واحلادي والسبعون-٩
 .القصر:  النوع الثاين والسبعون-١٠
 .االحتباك:  النوع الثالث والسبعون-١١
 .القول باملوجب:  النوع الرابع والسبعون-١٢
 .املطابقة:  النوع اخلامس والسبعون-١٣
 ).ى أيضاً عنده مراعاة النظريويسمَّ(املناسبة :  النوع السادس والسبعون-١٤
 .اجملانسة:  النوع السابع والسبعون-١٥
 .التورية واالستخدام:  النوع الثامن والسبعون، والتاسع والسبعون-١٦
 .اللف والنشر:  النوع الثمانون-١٧
 .االلتفات: ادي والثمانون النوع احل-١٨
 .الفواصل والغايات: النوع الثاين والثمانون-١٩
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 .األمثال:  النوع السابع والثمانون-٢٠
 .ترتيب اآلي والسور:  النوع السادس والتسعون-٢١

 : التأليف البالغي ضمن كتب السرية واملناقب
 ).كفاية الطالب اللبيب يف خصائص احلبيب( اخلصائص الكربى، أو -

، وخصائصه اليت امتاز هبا، وحياته  وهو كتاب خاص بسرية املصطفى 
وغزواته، وكامل سريته، فمن ضمن خصائص نبوته، اختصاصه بالقرآن الكرمي، 

 .الكتاب املعجز
باب "وقد حدَّد السيوطي فصالً للحديث عن إعجاز القرآن الكرمي مسَّاه 

 ال يشبه شيئاً من كالم البشر، إعجاز القرآن واعتراف مشركي قريش بإعجازه وأنَّه
 وهو فصل صغري جداً، ميتاز باإلجياز الشديد، والعرض السريع، )١٧١("م لذلكلومن أس

وقد اختلف الناس يف الوجه الذي وقع به إعجاز القرآن ": وقد ذكر هو ذلك بقوله
دة ــه وقع بع، وامللخَّص أنَّ)اإلتقان(نـتها مبسوطة يف كتاب على أقوال بيَّ

 .)١٧٢("…هوجو
وقد ذكر يف هذا الفصل ثالثة عشر وجهاً من وجوه إعجازه، وعلى الرغم من 

ز على اإلعجاز البياين حيث بدأه ببيان قضية التحدِّي صغر الفصل جنده يركَّ
وهم أفصح ،وعجز العرب عن اإلتيان بآية من آياته يف فصاحتها وبالغتها ،واملعارضة

مجع العقالء على أنَّ كتاب اهللا تعاىل معجز مل يقدر أ": الفصحاء، ومصاقع اخلطباء، قال
وإن أحد من املشركني استجارك : أحد على معارضته مع حتدِّيهم بذلك قال اهللا تعاىل

 مساعه حجة عليه مل يقف أمره على مساعه وال ، فلوال أنَّفأجره حىت يسمع كالم اهللا
 أفصح الفصحاء، ومصاقع  وكانواوقد جاءهم به …  وهو معجزةيكون حجَّة إالَّ
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اخلطباء، وحتدَّاهم أن يأتوا مبثله، وأمهلهم طول السنني، فلم يقدروا، وكانوا أحرص 
 أكثر ما كانت العرب شاعراً بعث اهللا حممداً : قال احلافظ… شيء على إطفاء نوره

وخطيباً وأحكم ما كانت لغة واشد ما كانت عدة، فدعا أقصاها وأدناها إىل املعارضة، 
ل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كالمهم، واستحالة  نصب هلم احلرب، فدَّمث

 .)١٧٣(..)لغتهم وسهولة ذلك عليهم، وكثرة شعرائهم، وخطبائهم
مث أخذ يف احلديث عن وجوه إعجازه مبتدئاً الكالم بذكر وجوه من إعجازه 

 :البياين وهي
ازه وبالغته اخلارقة ه إعجو حسن تأليفه والتئام كلمه، وفصاحته، ووج-١

 .ادة العرب الذين هم فرسان الكالم، وأرباب هذا الشانع
 صورة نظمه العجيب واألسلوب الغريب املخالف ألساليب كالم العرب، -٢

ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاء عليه، ووقفت عليه مقاطع آياته، وانتهت إليه فواصل 
 .كلماته، ومل يوجد قبله وال بعده نظري له

الروعة اليت تلحق قلوب سامعيه عند مساعهم، واهليبة اليت تعتريهم عند  -٣
 .مساع تالوته
 ومنها أنَّ قارئه ال ميله وسامعه ال ميجه، بل اإلكباب على تالوته يزيد -٤

حالوة، وترديده يوجب له حمبة، وغريه من الكالم يعادى إذا عيد، وميل مع الترديد، 
 .خيلق مع كثرة الرده ال  القرآن بأنَّوهلذا وصف 

ويبدو يل أنَّ الوجه الثالث والرابع يعدان أثراً من آثار اإلعجاز البياين النفسية، 
ة وطرب أو من خوف وروع حبسب مقام كل آية، ودقيق وما تثريه بالغته من هزَّ

 . لذا أحلقتها باإلعجاز  البياين؛نظمها
ن ال جيتمعان يف كالم  مجعه بني صفيت اجلزالة والعذوبة، ومها كاملتضادي-٥
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 .البشر غالباً
للقاضي )) الشفا((ي، نقل الوجوه األربعة من كتاب ـويظهر أنَّ السيوط

والوجوه األربعة األول هي : قال القاضي ِعَياض": ، وقد ملَّح لذلك بقوله)١٧٤(عياض
 .)١٧٥("..املعتمد عليها يف اإلعجاز، والباقي تقدَّم يف خصائصه

 أتى هبذه الوجوه البيانية، مل يضرب هلا األمثلة والشواهد واملالحظ أنَّه حني
كما صنع يف اإلتقان واملعترك، ولعلَّ عذره يف ذلك أنَّ الكتاب ال خيتص باإلعجاز 

ب اإلشارة السريعة خاصة وأنَّ السيوطي قد أحال القارئ على القرآين فاملوقف يتطلَّ
وقد " :لة مبسوطة، فقالاإلعجازية مفصَّه قد أورد فيه الوجوه كتاب اإلتقان ذاكراً أنَّ

نتها مبسوطة يف يَّاختلف الناس يف الوجه الذي وقع به إعجاز القرآن على أقوال ب
 .)١٧٦("كتاب اإلتقان وامللخَّص أنَّه وقع بعدة وجوه

فالكتاب من الناحية البالغية فقري، وال يقارن بكتب السيوطي األخرى من 
 .ناحية جهده البالغي

 :الثالثاملسار 
 : التأليف البالغي التطبيقي

 : إفراد علم من علوم البالغة بالتأليف-أ
 ).نظم البديع يف مدح خري شفيع( ويتمثل هذا يف بديعيته 

، وقد صرَّح بأنَّه أراد معارضة ابن حجَّة ))عقود اجلمان((وقد ألَّفها بعد 
معارضاً هبا .. متداحهفهذه بديعية مدحت فيها من وجب على اخللق ا" : فقال،احلموي

 .)١٧٧( "بديعية الشاعر املاهر تقي الدين ابن حجَّة يف التورية باسم النوع البديعي
 :ومطلع البديعية
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 ِبَدِم) اْسِتْهالِلها(الَعْيِن يف )َبَراَعةُ(   ِمَن العقيِق وِمْن َتذْكاِر ذي َسلَِم
يعياً منها أنواع نوعاً بد) ١٤٧(بيتاً، ذكر فيها ) ١٣٣(ويبلغ عدد أبياهتا 

ق واملذيَّل اجلناس املطلق وامللفَّ: (اهمنجديدة، وبذلك أخلَّ بثمانية عشر نوعاً، 
 :ص، وقد استخدم بدالً منهاواللفظي، التمثيل االستعارة، مراعاة النظري، حسن التخلَّ

االقتضاب، النوادر، ائتالف املعىن مع املعىن، التصريع، املماثلة، املواردة، 
 . ائتالف اللفظ مع اللفظ، التوزيع، التفسري، اإلبداعاإللغاز

 .وقد التزم السيوطي التورية باسم النوع البديعي ضمن البيت
 ):املذهب الكالمي(ومن أبيات بديعيته يف 

 )مِهالِمكَ(َعلَْيِهم ما َتَخلَّوا عن         أنَُّه لَْو لَـْم َيُجْز َشَرفاً) يَمذَْهِب(َو
 :يقول) التوجيه(ويف 

 َوَنَداُه غَْيُر ُمْنَخِرِم) ُمَوجٌَّه(  اٍض وَمْنِطقُُهوأْمُرُه ناِفذٌ َم
ود اجلمان من فنون ـذا ما حاولنا موازنة هذه البديعية مبا جاء يف عقإو
 :البديع، جند

 أنه أورد فيها أنواعاً جديدة من احملسنات البديعية مل ترد يف عقود اجلمان، 
اب، االحتباك، الطرد والعكس، املقطوع، اإلطناب، أسلوب احلكيم، االقتض: مثل

 .التفضيل التعبري
ق، املذيَّل، اللفظي، اجلناس املطلق، امللفَّ:  قد أخلَّ فيها بأنواع بديعية منها

 .)١٧٨(ص، حسن التخلُّ بالتمثيل، مراعاة النظريكما أخلَّ
س املقصود وقد استطاع السيوطي أن يأيت يف بديعيته بألون جديدة مفردة، ولي
ر يف أثناء ِكأنَّه هو أول من اخترعها؛ ولكن املقصود رصد ما أضيف من أنواع وذُ

 :، ومن ذلكصََّرر، أو قَثَكْالبديعيات وكيف كان يرد ذلك، ومن أَ
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به محالً وهو أن يتلقَّى املخاطب املتكلم بغري ما يترقَّ:  أسلوب احلكيم-١
 .هله األوىل لكالمه على خالف مراده، ألنَّ

اري، وأورده السيوطي وأبو الوفاء الُعرضي، آلثوقد ذكر هذا النوع شعبان ا
 .والبكرجي، والرببري، والصالحي

 : االقتضاب-٢
: للناس يف االنتقال من التشبيب إىل املقصود طريقان" : ذكره السيوطي، وقال

نتقال االقتضاب، وهو اال: وهو االنتقال مبالئمه، والثاين: صحسن التخلُّ: أحدمها
، وشاركه فيه " بدوهنا وهذا رأي العرب واملخضرمني األولني من شعراء اإلسالم

 .عبدالقادر األدمهي
وهو أن حيذف من األول ما يثبت يف نظريه الثاين وبالعكس، :  االحتباك-٣

 .سواء كانا متضادين أم ال
ر منطوق األوىل مبفهوم وهو أن يؤتى بكلمتني يقرَّ:  الطرد والعكس-٤

 .ر منطوق الثانية مبفهوم األوىلويقرَّ،انيةالث
 .بري، والصالحيربوقد أورده السيوطي، وال

 : اإلطناب-٥
 .وتفرد به السيوطي

أوالً عن ذي وصف أفعل ) مبا(أن ينفي ":قال السيوطي:  التفضيل-٦
ه، فتحصل إىل ما يراد مدحه أو ذمَّ) مبن(التفضيل املناسب لذلك الوصف معدَّى 

ها نفت األفضلية، النافية، ألنَّ) ما( االسم اجملرور، وبني االسم الداخل عليه املساواة بني
 .فتبقى املساواة

ذكره اآلثاري، وأورده السيوطي، والرببري، والصالحي، واألدمهي، وذكر 
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 .غالم علي آزاد عدة أنواع للتفضيل يف بديعيته
 إزالة خفاء التعبري" : هــتفرَّد به السيوطي، وعرَّفه بقول:  التعبري-٧

 .)١٧٩("..احلكم
 بديعية السيوطي من الشهرة ما نالته بعض -فيما يبدو–ولكن مل تنل 

ي، وابن جابر األندلسي، وابن حجَّة لَّالبديعيات األخرى، مثل بديعية صفي الدين اِحل
 )١٨٠(…احلموي، وعائشة الباعونية، والنابلسي،وشعبان األثاري،وغريهم

 : بالغية بالتأليف إفراد أنواع ومباحث–ب 
 : جىن اجلناس-

فقد أوضح . يعد كتاب جىن اجلناس آخر ما ألَّفه السيوطي يف علم البالغة
السيوطي أنَّه ألَّفه بعد زيارته ملكة املكرَّمة بأربعني عاماً،وقد كانت تلك الزيارة عام 

، والسيوطي تويف  هـ٩٠٩هـ،ممَّا يعين أنَّ تأليف جلىن اجلناس كان عام٨٦٩
 .هـ، أي أنَّه ألَّفه قبل وفاته بعامني تقريبا٩١١ًمعا

ولعلَّ يف ذلك توضيحاً لطريقة السيوطي ومسلكه يف التأليف البالغي، حيث 
 مث  من اإلعجاز البالغي للقرآن إىل تناول علوم البالغةتدرَّجت جهوده البالغية،

وأخرياً تناول ، علم البديع  إفراد علم من علوم البالغة بالدَّرس وهواالنتقال إىل
 .)١٨١()جىن اجلناس(يتمثل يف كتاب اً  واحداً بديعياٍّفنالسيوطي 

والسيوطي وإن كان قد تناول فن اجلناس يف كتابه شرح عقود اجلُمان، وسار 
على هنج القزويين يف التلخيص، ألنَّه بصدد شرح كتابه، فليس بيده إالَّ أن يسري على 

البالغية واضحاً جليا حني أضاف كثرياً من الزيادات نا نرى ظهور شخصيته نظامه فإنَّ
 .يف التقسيمات واألنواع والتعاريف

يف كتابه شرح عقود اجلمان، ينوِّه مبكانة اجلناس بني ) اجلناس(ويف هناية درس 
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ج، ـالفنون البديعية، فريى أنَّه نوع متوسط يف البديع وحيسن إذا قل، فإن  كثر مس
زياديت على أنَّ اجلناس نوع متوسط يف البديع ليس كالتورية هت من مث نبَّ" : يقول

واالستخدام والطباق، وحنوها، واتفقوا على أنَّه إنَّما حيسن إذا قل، فإن كثر مسج 
وخرج إىل حد الرتول، خبالف التورية وحنوها، فإن جعل اجلناس تورية واحنصر  

ى بالتورية مَّــتساملعنيان يف ركن واحد، فقد علت رتبته وارتفعت، وصارت 
 .)١٨٢("..التامة

 .)١٨٣(خزانته حجة احلموي وقد ذكره يف وهذا الرأي هو البن وهذا القول
، مركب من كلمتني إحدامها )جىن اجلناس(نوان الكتاب عومن املالحظ أنَّ 

مضافة إىل األخرى، وكلمة جىن تدور يف داللتني أو أكثر وقد تعمَّد السيوطي إيراد 
كل ما ُيجىن من الشجر، وهو العنب والرطب، وهو ) فاجلَىن( ذا النحو، اللفظة على ه

 فكأنَّه أراد أن جيمع بني الثمار وحالوهتا هبذه اللفظة اليت – أيضاً –من أمساء العسل 
 .أضافها إىل اجلناس

، جناس ترجيع وحتريف، والسيوطي هبذا يساير )جناس(، و)جىن(وبني لفظيت 
، من أمثال )اجلناس(ل، الذين صاغوا عناوين كتبهم بأسلوب من ألَّفوا يف هذا اجملا

)  أجناس التجنيس(للثعاليب، و) املؤانسة واجملانسة(للصفدي و) جنان اجلناس(كتاب 
 )١٨٤(…للمطوعي

 :، فيمكن تقسيمها قسمني)جىن اجلناس(أمَّا عن مصادر السيوطي يف كتابه 
منه، وهي كتب كثرية غالباً تب يف  الفنون البالغية كلها، واجلناس فن  كُ-أ

وحلية احملاضرة للحامتي، وشرح ، العمدة البن رشيق : ما يورد السيوطي أمساءها، مثل
وعروس األفراح لبهاء الدين السبكي، كما ، سعد الدين التفتازاين على التلخيص 
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ذكر التلخيص للقزويين وحترير التحبري البن أيب اإلصبع، والصناعتني أليب هالل 
،  والتبيان للزملكاين، والبديع البن املعتز، كذلك أورد كتباً للثعاليب ،ريالعسك

 .وأسامة بن منقذ، وابن حجة احلموي
تب ختتص بفن اجلناس، أو يغلب اجلناس فيها على الفنون األخرى،  كُ-ب

أجناس (للثعاليب، و) املؤانسة واجملانسة(للصفدي، و) جنان اجلناس: (ومن هذه الكتب
رفع (أليب حفص عمر املطوعي، ) أجناس التجنيس(، و-أيضاً–لثعاليب ل) التجنيس

روضة اجملالسة، وغيضة (ألمحد بن يوسف الليلي، ) التلبيس يف معرفة التجنيس
) حسن التوسل إىل صناعة الترسل(حملمد بن حسن بن عثمان النواجي، و) اجملانسة

 .لشهاب الدين حممود
 أثناء كتابته، وكان يقف منها موقفاً وهناك كثري من الكتب اليت صرَّح هبا

 .نقدياً واضحاً
 :زه عن كتبه البالغية األخرىأمَّا عن منهجه يف جىن اجلناس، فإنَّ أبرز ما مييَّ

ع واحد، وهذا ميثل اتِّجاهاً جديداً يف جهده و أنَّه قد أداره حول موض
 .البالغي

ي، فقد حشده باألمثلة  حنى السيوطي بكتابه هذا حنو املنهج البالغي التطبيق
والشواهد التطبيقية املختارة بكل عناية وذوق مكٍني، مستعيناً بثقافته القرآنية 

ذا كتاب ألَّفته يف أقسام اجلناس اليت ه" : منها، يقولهواحلديثية، واألدبية وحمفوظ
لتها إىل حنو األربعمائة قسم، وأكثرت سبق إىل ذلك، ووصَّاستخرجتها وحصْرهتا، ومل أُ

فيها من إيراد شواهدها القرآنية واحلديثية والشعرية، وغالب ما أوردته من القرآنية 
 .)١٨٥("واحلديثية أنا الذي استخرجته ومل أُسبق إىل استخراجه

وقد صدق السيوطي فيما زعم، فإنَّ هذا احلشد الثري من الشواهد على 
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 .اجلناس تفتقده كثري من املؤلَّفات البالغية
ا بني مالسيوطي املوسوعي أن ينوِّع يف أمثلته وشواهده  لقد استطاع 

فمنها ما هو جاهلي، ومنها ما هو ، شعرية ونثرية، كذلك نوَّع يف أزمنـتها وعصورها 
بل إنَّه استطاع التنويع يف البيئة . إسالمي وأموي وعباسي، حىت القرن التاسع اهلجري

 .)١٨٦(أفريقيا املكانية كاألندلس ومصر والعراق واحلجاز ومشال 
وهبذا املخزون الثقايف الواسع واملتنوع استطاع السيوطي أن خيرج فن اجلناس 

ة اليت عرفت يف املدرسة الكالمية، وجعله فناًّ بالغياً مييل إىل من التقسيمات اجلافَّ
 . )١٨٧(األدب والذوق الرفيع

 ممَّا قد ه قد أوصل أنواع البديع إىل أربعمائة نوعوهو وإن كان قد ذكر أنَّ
هه إىل طريقة الفالسفة أو املناطقة يف كثرة التقسيمات اليت تؤدِّي إىل يوحي بتوجُّ

 .يدرك أنَّها ال صلة هلا بالطريقة الفلسفية، جفاف الفكر، فإنَّ الناظر إىل تقسيماته تلك 
فقد جعل السيوطي أنواع اجلناس ثالثة عشر نوعاً، وكأنَّ كل نوع فصل 

ه أو تقل حسب وفرة شواهده وأمثلته، وكل نوع من هذه األنواع بذاته، تكثر صفحات
حتته عدة أقسام وكل قسم قد يكون ركناه من نوع واحد، إمَّا امسان مفردان، أو 

أو فعالن، حرفان، وإمَّا بأن يكون من نوعني، بني اسم وفعل أو اسم  مجعان، أو خمتلفان
 .وحرف، أو فعل وحرف

تتعدد األقسام، لكن براعة السيوطي وثقافته الواسعة وهبذه التباديل والتوافيق، 
اه قسماً أمثلة وشواهد أدبية أذابت اجلفاف الفكري قبل استطاعت أن تورد لكل ما مسَّ

 .الشعور به
 حديث السيوطي عن هذه األقسام ال يستغرق نصف وامللحوظ أنَّ
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ري مبئات أو الصفحة الواحدة على األكثر، مث يتبع ذلك التناول النظ،الصفحة
الشواهد واألمثلة اليت قد تستغرق عشرات الصفحات، إىل الدرجة اليت تدفع القارئ 

 .)١٨٨( معاً إىل احلكم عليه مباشرة بأنَّه كتاب يف البالغة واألدب
 :واألقسام الثالثة عشر اليت ذكرها السيوطي يف كتابه هي

والفصيح  الكامل -أيضاً-ى هو التام املفرد، ويسمَّ:  النوع األول
 :واحلقيقي، وهو عنده أعلى أنواع اجلناس مرتبة، وجعله قسمني

 . املماثل
 .)١٨٩(أقسام  ويولِّد منهما ما يوصل النوع إىل عشرة . املستوىف

ى جناس التركيب، ويذكر وهو التام املركب، ويسمَّ:  النوع الثاين
 :قسامه أشرف أنواع اجلناس وأحالها، وقد جعله سبعة أالسيوطي أنَّ
 . امللفق-١
 . امللفوف-٢
 . ما كان تركيب اجلزء الواحد من كلمة وحرف من حروف املعاين-٣
 . املرفو-٤
 .ي أو اجملموع أو املتشابه اخلطَّ-٥
 . املفروق-٦
 . املرفو ال يكون إالَّ مفروقاً أنَّ-٧

نني وعلى طريقته يف التباديل والتوافيق، يولِّد من هذه السبعة أنواعاً لتصبح اث
 .)١٩٠(وأربعني قسماً

 :املغاير، وهو أربعة أقسام:  النوع الثالث
 . تارة يكون االختالف باحلركة فقط-١
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 . وتارة بالسكون فقط-٢
 . وتارة هبما معاً-٣
 . وتارة بالتشديد والتخفيف-٤

 .)١٩١( قسماً   ويولِّد من هذه األقسام ما يصل إىل مائة قسم واثنان وتسعون
ى املصحَّف، وجناس التصحيف، ويصل به إىل ، ويسمَّياخلطََََََََََََََّّ: ع النوع الراب
 .)١٩٢(اثنني وثالثني قسماً

 .)١٩٣(وقد جعله ثالثني قسماً. هو املخالف:  النوع اخلامس
 :املطمع أو جتنيس التصريف، وهو أقسام:  النوع السادس

 . املضارع-١
 . الالحق-٢
جناس (ي يف النوعني السابقني يف األول مسَّ إذا وقع احلرف املخالف -٤ -٣
 ).التوهيم

 ).جناس التوسط( إذا وقع يف الوسط، مسِّي -٥
 . وقد يقع يف آخر الكلمتني-٦

 .)١٩٤(قسماً وقد ولَّد من هذه األقسام، ما أوصله إىل اثنني وسبعني
 :جتنيس الترجيع، وأقسامه:  النوع السابع

 . الناقص-١
 . احلشو-٢
 . املطرف-٣
 . املتوَّج-٤
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 . ما كانت الزيادة بأكثر من حرف يف الوسط-٥
 . املذيل أو املتمم أو اجملنب-٦

 .)١٩٥(وبطريقة التباديل والتوافيق أوصلها إىل ست وثالثني قسماً
ما يقع التخالف : اجلناس اللفظي، وهو ثالثة أقسام رئيسية:  النوع الثامن

 أو النون والتنوين، وقد ولَّد من هذا األقسام فيه بني الضاد والظاء، أو التاء واهلاء،
 .)١٩٦(مخسة عشر قسماً

 وهو ، أواملقتضب، أو االقتضاب، أو االشتقاق،املقارب:  النوع التاسع
 .)١٩٧(ثالثة أقسام فقط

 .)١٩٨( هو ثالثة أقسام ،املطلق:   النوع العاشر
 .)١٩٩(املشوش أو املذبذب:  النوع احلادي عشر

 .)٢٠٠(اجلناس املعنوي: اين عشر النوع الث
 .)٢٠١(التجنيس املضاف:  النوع الثالث عشر

 .)٢٠٢(اجلناس ويف هناية الكتاب أورد عدداً من الفوائد املنثورة يف 
ولكن على الرغم من هذه اجلهود البالغية العظيمة اليت بذهلا السيوطي يف 

من ثراء علمي، فإنَّه من املالحظ ، وما قدَّمه هلذا الدَّرس البالغي )جىن اجلناس(كتابه 
رين مل يستفيدوا من هذه اجلهود ومل ينتفعوا هبا، ولعل ذلك يرجع أنَّ الدارسني املتأخَّ

فاته اليت ذكرها إىل أنَّ السيوطي، قد ألَّف كتابه هذا يف آخر حياته، ومل يورده بني مصنَّ
نَّ نسخه املخطوطة مل تقع بني يف كتبه ممَّا يلفت انتباههم إليها، وقد يعود السبب إىل أ

 .الدارسني واحملققني، ليخرجوه إىل الناس مطبوعاً حمقَّقاًأيدي 
) جنان اجلناس(ورمبا يعود السبب إىل خلط بعض الدارسني بينه، وبني 

ل إىل نظرة الدارسني إىل علم البديع عموماً بأنَّ فيه وهناك سبب رابع يتمثَّ. للصفدي
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 .)٢٠٣(رافاً يف الصنعةتكلُّفاً وتعقيداً، وإس
إىل النور، يظهر يل أنَّ العناية به ) جىن اجلناس(ولكن بعد خروج كتاب 

 .ودراسته دراسة وافية كفيلة بتجديد النظرة هلذا العلم
 : إفراد بعض اآليات بالدراسات البالغية–جـ 

 . فتح  اجلليل للعبد الذليل-
ة الفوائد،  القدر، مجَّوهذا الكتاب عبارة عن رسالة صغرية احلجم، عظيمة

فقد كشفت لنا عن مقدرة السيوطي البالغية، وأثبتت تبحُّره يف علوم . مليئة بالفرائد
التفسري، : حر يف سبعة علومورزقت التبَّ" :، حيث قال)املعاين والبيان والبديع(البالغة 

غاء؛ ال واحلديث والفقه، والنحو، واملعاين والبيان والبديع، على طريقة العرب والبل
 .)٢٠٤( "على طريقة العجم وأهل الفلسفة

ه سَّوالرسالة تطبيق بالغي عملي تدرييب، ُيظهر ذوق  السيوطي وِح
املرهف،فقد متكَّن بعلمه وخربته البالغية أن يستخرج عشرين ومائة نوع من أنواع 

      : وهي قوله تعاىل البالغة العربية من آية واحدة،
          

          }البقرة :
٢{. 

احلمُد هللا الذي تفضَّل بتولِّي أحبائه وأعرض عمَّن " فجاء يف مقدمة الرسالة 
تولَّى عنه، وأعدَّ لُه أليم عذابه، وأودع عجائب البالغة يف األلفاظ اليسرية يف آيات 

 :كتابه، والصالة والسالم على سيدنا حممٍد وآله وأصحابه، وبعد
       : قع الكالم يف قوله تعاىلفقد و
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         }البقرة :
 وقَرَّرُت فيها بضعة عشر نوعاً من األنواع البديعية مث وقع التأمُّل بعد  ذلك، ،}٢٥٧

ففتح اهللا بزيادة على ذلك حىت جاوزت األربعني، مث قدحُت الفكر، فلم تزل ُتستخرج 
وقد أردُت تدوينها يف هذه .  َوَصلت حبمد اهللا إىل مائة وعشرين نوعاًوتنمو إىل أن

اسة، ليستفيد من له غرض يف الوقوف على أسرار الترتيل، راجياً من اهللا اهلداية الكرَّ
 .)٢٠٥( "إىل أقوم سبيل

مته هذه نعلم أنَّ السيوطي كان ذوَّاقاً خبرياً بأسس التذوُّق الفين، ومن مقدَّ
ص بل وتكرار ذلك مع إعمال الفكر، ظر يف النَّل، والنَّ وهو طول التأمُّفذكر عمادها

ظر أبانت له أربعني فنظرته التأملية األوىل كشفت له عن عشرة أنواع، ومعاودته النَّ
 .اد فكره وأعمله تدافعت حنوه بقية األنواعنوعاً، فلّما قدح زنَّ

دى به الشيخ وهذا األساس الذوقي الذي اعتمده السيوطي هو ما نا
وإذا نظرت إىل الفصاحة هذا النظر، وطلبتها هذا " :عبدالقاهر  اجلرجاين، حيث قال

ة تأىب لك أن تقنع الطلب، احتجت إىل صرب على التأمل، ومواظبة على التدبُّر وإىل مهَّ
ن  أن تكو بعد بلوغ الغاية، ومىت َجِشْمَت ذلك، وأبيت إالَّ بالتمام، وأن َتْرَبع إالَّإالَّ

 .)٢٠٦("…هنالك فقد أََمـْمَت إىل غرٍض كرمي، وتعرَّضت ألمر جسيم
 :اهمنأمَّا عن األنواع البالغية اليت استخرجها السيوطي ف

الطباق، املقابلة، اجملاز، التقدمي والتأخري، التفنن، التفسري، وقوع ا ملفرد موقع 
غة، العكس والتبديل اجلمع، وقوع املاضي، وقوع املضارع، التكرار، الترديد، املبال

القلب، احلصر، التأكيد، االهتمام، اإلشارة، اخلطاب العام، االلتفات، املشاكلة، القول 
باملوجب، اإلطناب، احلذف، التتميم، االكتفاء، االحتباس، التغليب، الفرائد، االتساع 
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ملذهب استعمال اللفظ يف حقيقته وجمازه معاً، اإلبداع، التقسيم، االفتنان، الرتاهة، ا
الكالمي، إرسال املثل، االحتراس، اجلناس، االشتقاق، اجلناس املطرَّف، جناس حمرَّف 

ش، الوصل، الفصل، إجياز الِقَصر، املساواة، البسط ي، جناس مشوَّناقص، جناس خطَّ
االنسجام، ائتالف اللفظ واملعىن، الطرد والعكس، التمكني، التسهيم، التشريع، 

تمثيلية، التورية، التلميح، الستعارة الكنية، ااملستعارة الالتهذيب االستتباع، ا
ب، واللف والنشر اجململ، اإلتيان باجلملة ، وغري مرتَّباالستخدام، اللف والنشر مرتَّ

االمسية يف أربع مجل، واإلتيان بالفعلية يف أربع مجل، اإلتيان باملسند إليه أوالً بالعلمية 
ك بذكر الكرمي، وثانياً باملوصلية ها اخلاص به، والتربُّإلحضاره يف ذهن السامع أوالً بامس

م، ورابعاً الشتمال الصلة على معىن مناسب للمرتب عليه، وثالثاً باإلشارة ملا تقدَّ
 . املقام للغيبة ألنَّ؛بالضمري

 
نوعاً، فقائم على تكرار بعض األنواع يف أكثر من ) ١٢٠(أمَّا بلوغ عددها 

 .موضع
بل نراه يقوم ،قف عند تعداد األنواع وذكر املصطلحات وعمل السيوطي مل ي

بتعريفها، وليس هذا فحسب، بل جنده يذكر  األسرار واللطائف البالغية، اليت تدل 
 :على رفعة ذوقه، ومن ذلك قوله

أنَّه قدَّم يف اجلملة : وفيها التقدمي والتأخري يف ثالثة مواضع، أحدها" 
حذراً من جعله )) الطاغوت((، ومل يقدِّم ))ذين كفرواال(( ويف الثانية "اجلاللة"األوىل

 .مقابالً هللا، فإنَّه أحقر من ذلك
أنَّه قدم االسم الكرمي على الويل، فجعله مبتدأً، وأخرب عنه بالطاغوت : والثاين
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جعل األعرف : لإلشارة إىل أنَّ الطاغوت شيء جمهول، حتقرياً له، فإنَّ القاعدة النحوية
 .خرباًمبتدأ، واألخفى 
 .)٢٠٧()مراعاة للفاصلة)) خالدون((على )) فيها((قدَّم : الثالث

 :ن، حيث قال بيانه ألغراض التفنُّ-أيضاً–ومن ذلك 
يف )) الظلمات((، ومجع ))النور((أفرد : وفيها التفنن يف ثالثة مواضع" 

ت يٌء واحد، وطريق احلق واحدة، والكفر أنواع والضالالشاملوضعني؛ ألنَّ اإلميان 
    :ه تعاىللقة، وشاهده قوشىت، واألهواء والبدع متفرَّ

          }١٥٣: األنعام{. 
 لتعدد )اء الكفارــمجع أولي ( ألنَّه واحد، و؛)ويل املؤمنني(وإفراد 

 .)٢٠٨()مـمعبوده
قاً، ومظهراً وهكذا جند السيوطي يف كثري من املواطن يقف حملِّالً، ومتذوَّ

 .البالغية اليت هي روح البالغةلألغراض 
والسيوطي يف آخر رسالته هذه، يذكر أنَّ كل ما استخرجه كان بفكره، ومن 

فهذا ما ظهر يل " :ض لشيء من ذلك إالَّ ما أشار إليه، قالصنيعه وأنَّه مل يَر أحداً تعرَّ
د علوم يف اآلية من أنواع البالغة، وكلها ممَّا استخرجته بفكري، وبالترتيل على قواع

ن أيب ع املوضع الذي نقلته البالغة، ومل أَر أحداً تعرَّض لشيء من ذلك يف اآلية إالَّ
 أبا ، وإالَّ  الطباق، فإنَّ))الطاغوت((حيان يف الترديد والذي نقلته عن الزخمشري يف 

 .)٢٠٩("ذكره -أيضاً–حيان 
، )٢١٠(نالدي واستكماالً للفائدة يذكر السيوطي،ما يف اآلية من علم أصول

     ، وعلم)٢١٣(النحو  ، وعلم )٢١٢(هــ، وعلم الفق)٢١١(وعلم أصول الفقه
 .)٢١٤(السلوك
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 : التطبيق البالغي يف كتب التفسري-د
 : قطف األزهار يف كشف األسرار-

ساً يف علوم التفسري، فقد ألَّف فيها كتباً عديدة، لقد كان السيوطي عاملاً متمرَّ
ولكنَّه عدَّه نقالً حمضاً، ليس فيه إعراب ) ترمجان القرآن(اب أول ما ألَّفه كت  فكان 

وال سر بياين، وال نكت بديعية، وال استنباط حكم إالَّ نادراً، فلم يقنع به، فأردفه 
، ليكون )اإلتقان يف علوم القرآن(بكتب يف ذلك لتكون كالتتمة له، فوضع كتابه 

مث ألَّف كتاب . ة وضرورية لدارس التفسريمة ملن يريد التفسري ملا فيه من فوائد مجَّمقدَّ
، )لباب النقول(، مث أفرد كتاباً يف أسباب الرتول مسَّاه )اإلكليل يف استنباط التنـزيل(

اسة اسة يف ما وقع من األلفاظ املعربة، مث كرَّكما ألَّف كتاباً يف املبهمات، مث أفرد كرَّ
جماز الفرسان إىل جماز (اه  خمتصراً مسَّ، مث)معترك األقران يف مشترك القرآن(مسَّاها 
، )مخائل الزهر يف فضائل السور(اه ه بعد، مث وضع كتاباً مسَّ، وذكر أنَّه مل يتمَّ)القرآن

 .)٢١٥(زول كالمها تضمنه التفسرياألولـ هذا وأسباب النوقد صرَّح بأنَّ
ة م كما ذكرها يف مقدَّ–لقد تتبعت بعض تآليف السيوطي يف علم التفسري 

 واليت سبقت كتابه هذا يف التأليف؛ ألبيِّن أنَّ شخصية السيوطي -قطف األزهار
يف إخراج تفسري ، ألَّفه ح عليه من أول كتاٍبحيث كانت تلَّ، البالغية مل تفارقه أبداً 

 من األسرار البيانية -كما قال–ه خللوَّ) ترمجان القرآن(بياين، فرأينا عدم اقتناعه بكتابه 
 .يعيةوالنكت البد

ما ُشغل عنها،  رغبته يف وضع التفسري البياين، مل تربح نفسه وإنَّولكن يبدو أنَّ
 ستعينه على حتقيق ارأى أنَّه،مبا كان يرد على خاطره من تآليف علوم نافعة يف التفسري 

 .هدفه
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قطف األزهار يف (ن، حىت وضع كتابه فلم هتدأ نفس السيوطي، ومل تستكَّ
ه مل يتم فيه تفسري مجيع سور القرآن، بل وقف عند سورة التوبة ، ولكنَّ)كشف األسرار
 .}٩٢: التوبة{         : عند قوله تعاىل

مه لياً ملا وصل إليه علويظهر أنَّ الكتاب، قد ألَّفه السيوطي، ليكون تطبيقاً عم
وهذا " :ريفقال بعد أن ذكر كتبه يف علم التفس، ظم البياين الذي استقاه من علماء النَّ

مته معها يف سلك، يف أسرار الترتيل، أذكر فيه مجع ما كتاب شفعت به تلك، ونظَّ
من أسرار التقدمي والتأخري، : ظم القرآينوصل إىل علمي من كالم العلماء يف النَّ

التشبيه واالستعارة، : والتأكيد، واحلذف واإلجياز واإلطناب، والنكت البيانية، من
االلتفات والتورية، واالستخدام، واجلناس، : األنواع البديعية، منة والتعريض ويانوالك

 .)٢١٦("واملشاكلة، والطباق واملقابلة، إىل غري ذلك من أنواعه
ظم البياين معرفة أسرار اختالف  كان يعد من النَّ-فيما يبدو-والسيوطي 

 .اآليات املتشاهبة، وما حصل فيها من تغيري واختالف
وسر ما " :قال. ق بني الكلمات اليت ُيظن أنَّها مترادفةوكذلك السر يف الفرو

أو زيادة، أو نقص، أو إبدال كلمة   اختلفت يف اآليات املتشاهبة من تقدمي وتأخري، 
 .بأخرى

وما بني الكلمات اليت ُيظن ترادفها من فرق، وِلـَم وقع يف هذا املوضع كذا، 
، وهذه }يؤمنون{ويف هذا املوضع رديفه، وِلَم ُختمت هذه اآلية بـ

 .)٢١٧("،إىل غري ذلك}يذكرون{،وهذه بـ}يعقلون{،وهذه بـ}يعلمون{بـ
ومناداته مبعرفة اختالف ، ع السيوطي البحث البالغي بنظرته الذوقية ولقد وسَّ

 .ظم، وعلى املعىنوأثر ذلك على النَّ، مواقع الكلمات يف التراكيب املتشاهبة 
اين مناسبة ترتيب السور، والعالقات بل نرى السيوطي يدخل يف النظم البي
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 هوجتعل من القرآن كلِّه نظماً متَّحداً، وتركيباً يرتبط بعض،اخلفية اليت تربط بينها 
د ليشمل تركيب وعالقات ظم عنده ال خيتص بتركيب اجلمل، بل ميتَّ فكأنَّ النَّ،ببعض

في من مناسبات وأَُبـيِّن مناسبة ترتيب السور، واخل" :ويف ذلك يقول السور ببعضها
 .)٢١٨( "اآليات إىل غري ذلك ممَّا تراه من النكت واألسرار

افتتح سبحانه " :وكذلك يذكر سبب افتتاح القرآن بسورة الفاحتة فيقول
أم القرآن، : كتابه هبذه السورة، ألنَّها مجعت مجيع مقاصد القرآن، ولذلك من أمسائها

 .)٢١٩( "عة االستهاللوأم الكتاب، واألساس، فصارت كالعنوان، وبرا
لقد أظهر السيوطي يف كتابه هذا عنايته الفائقة بالنواحي واألسرار البالغية، 
فتناول يف حتليله علوم البالغة الثالثة من معاين وبيان وبديع، وإن كانت عنايته أظهر 

 .بعلمي البيان والبديع
  : ىلومن أمثلة حتليله البالغي التطبيقي، ما ورد يف تفسري قوله تعا

           
            
     }١٧ – ١٦:البقرة{ 

حة، استعري االشتراء لالستبدال واالختيار، مثَّ فيه استعارة مرشَّ" :حيث قال
اجلور عن القصد، وفقد : والضاللة. بح والتجارةفرَّع عليه ما يالئم االشتراء، وهو الرَّ

بح إىل التجارة من باب وإسناد الرَّ. لذهاب عن الصواب يف الديناالهتداء استعريت ل
 .اإلسناد اجملازي، وإنَّما هو حقيقة ألصحاهبا، أي فما رحبوا يف جتارهتم

 وما كانوا مهتدينمثلهم ) ه من شبَّ":اآلية، قال الراغب) ١٧-١٦
ن نعيم األبد،مبن ل به إىل ما رشح له مآتاه اهللا خرياً من اهلداية فأضاعه،ومل يتوصَّ
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 .عها ونكس، فعاد يف الظلمةه،ضيَّلاستوقد ناراً يف ظلمة،فلما أضاءت 
وا بأنَّهم اشتروا الضاللة باهلدى عقَّب ذلك،هبذا فُِصملا ُو":وقال غريه

التمثيل،ليمثل هداهم الذي باعوه، بالنار املضيئة ما حول املستوقد، والضاللة اليت 
ملضيئة،وطبع على قلوهبم،بذهاب اهللا بنورهم، وتركه إيَّاهم اشتروها بانطفاء تلك النار ا

يف الظلمات، والثابت عن ابن عباس وغريه يف وجه التشبيه،أنَّ مثلهم يف كفرهم 
ونفاقهم،كمثل رجل أوقد ناراً يف ليلة مظلمة فاستضاء هبا واستدفأ،ورأى ما حوله 

اره،فبقي مظلماً خائفاً قى ما حيذر وخياف،وأمن، فبينما هو كذلك إذ طفئت نفاتَّ
راً،فكذلك املنافقون،إذا أظهروا كلمة اإلميان،واستناروا بنورها، أَِمُنوا ، فناكحوا متحيَّ

املسلمني وأورثوهم وقامسوهم الفيء والغنائم فإذا ماتوا عادوا يف الظلمة واخلوف، 
 ..…وبقوا يف العذاب والنقمة

 )ناراً(، والتنكري يف سأل غريه أن يوقد: واستوقد مبعىن أوقد، وقيل
أزاله وجعله ذاهباً، وذهب : والفرق بني يذهب به، وأذهبه أنَّ معىن أذهبه… للتعظيم

أخذ اهللا نورهم، وأمسكه، وما ميسكه فال مرسل : استصحبه ومضى به معه، واملعىن: به
مع أنَّه املطابق لقوله ) بنارهم: (له، فهو أبلغ من اإلذهاب، وقال بنورهم، ومل يقل

… احلرارة والنور، وقد ذهب نورهم وبقيت احلرارة عليهم:  يف النار شيئنيألنَّ) ناراً(
فجمعها ونكَّرها، وأتبعها على وجه التفخيم أو اإليغال، ممَّا }  وتركهم يف ظلمات{

فيه حذف } صم بكم عمي{… يدل على أنَّها ظلمة مبهمة، ال يتراءى فيها شبحان
 صيانة للسان عن ذكرهم، وأداة التشبيه وهو أبلغ من املبتدأ، أي هم أو املنافقون

 .)٢٢٠("..ذكرها، وهل يسمى مثل هذا تشبيهاً بليغاً أو استعارة، مذهبان مشهوران
رها، ومن ذلك تفسريه م السيوطي بذكر املناسبات بني السور اليت يفسَّويهتَّ

د قبل ذلك من  مبا ور-أيضاً-ملناسبة ورود سورة النساء بعد آل عمران وعالقتها 
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 شارحة جململ بقية سورة البقرة يف آيات -أيضاً-هذه السورة " :الفاحتة والبقرة، قال
والوصية، واملواريث، واألنكحة، ونكاح األمة، والصداق، ،عديدة، كآية اليتامى 

      وفيها من االعتالق بسورة الفاحتة، تفسري.واخللع، والقتال
         : وله ق،يف}٧: الفاحتة{

     }وجه اعتالقها بآل ، وأمَّا }٦٩: النساء 
عمران فمن وجوه، منها أنَّ آل عمران ختمت باألمر بالتقوى، وافتتحت هذه السورة 

كد وجوه املناسبات يف ترتيب السور، وهذا نوع من أنواع البديع آبه، وذلك من 
كرت فيها قصة أُحد مستوفاة، رة آل عمران ذُوى تشابه األطراف، ومنها أنَّ سيسمَّ

      :وذُكر يف هذه السورة ذيلها، وهو قوله
 .)٢٢١(}٨٨: النساء{

وكما اهتم السيوطي بذكر املناسبات بني السور، اهتم بذكر املناسبات بني 
        :اآليات ومن ذلك ما أورده يف قوله تعاىل

         }ومناسبة " :، فقال}٧: األنعام
 باحلق، وإعراضهم، واستهزاءهم، كان مم، أنَّه تعاىل ملَّا ذكر تكذيبهذكرها بعد ما تقدَّ

مظنَّة أن ُيتوهم أنَّه لو جيء باآلية اليت اقترحوها، مل يعرضوا، ولصدقوا ومل يستهزؤوا، 
فأخرب بأنَّه لو نزل عليهم كتاب يف قرطاس، وجسُّوه بأيديهم، مل يزدهم ذلك إالَّ 
تكذيباً، وادَّعوا أنَّ ذلك من باب السحر ال من باب املعجز عناداً وتعنتاً، وأنَّ من كان 
له أدىن مسكة من عقل ال ينازع فيما أدركه البصر، فضالً عمَّا ملسه باليد، فذكر 
اللمس، ألنَّه أبلغ، وألن الرؤية يقولون فيها سكرت أبصارنا، وألّنه حيصل به العلم 



 
 
 
 

 ٩٤٩       الظهار         أمحدجناح بنت .  د–مؤلفات السيوطي يف علم البالغة                        
 

ها ه أبعد عن السحر وعن التزوير، وقيَّده باليد، مبالغة يف التأكيد، وألنَّلألضرَّاء، وألنَّ
،  الفحص عن الشيء أقوى من اللمس من سائر األعضاء، ألنَّه قد يطلق ويراد به 

، فذكر اليد، إلزالة }٨ :اجلن{    : ، كما يف قوله هوالكشف عن
 .)٢٢٢("توهم إرادته

ظهر احتفاءه بعلوم البالغة، سيوطي اليت ُتهذه بعض األمثلة على هنج ال
 .عناية مبهرةوعنايته هباوتوظيفها يف علم التفسري، 

إنَّ القارئ هلذا التفسري، جيد فيه متعة نفسية وعقلية، فهو ميتاز ، واحلق 
 .بالعرض السهل، واألسلوب السلس البليغ

 رأيي ال والسيوطي وإن اعتمد يف شرحه هذا على كثري من  النقوالت فهذا يف
بع األسرار البالغية، يعيب منهجه، بل يظهر لنا ثروته العلمية، وجهده العظيم يف تتَّ

 .ومجعها ووضعها يف مواطنها ومواقعها من اآلية
 !اس عامة، وطالب العلم خاصة؟ومن الغريب أنَّه مل ينتشر هذا التفسري بني النَّ

؛ كل دارس للبالغةفالكتاب ثروة بالغية وأسلوبية عظيمة حيتاج إليها 
 .العتمادها على التطبيق العملي

*   *   * 
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ò·b¨aZ@
 : من أهم النتائج اليت ظهرت يف البحثلعلَّ

مؤلَّفاً توصَّل ) ١١٩٤( بلغت مؤلفات السيوطي حبسب آخر إحصائية 
 )٣٣١(اع، الذي أوضح أنَّ املطبوع من كتب السيوطي إليها الباحث ِإياد خالد الطبَّ

 .عنواناً) ٤٣٢(عنواناً، واملفقود أو جمهول املكان ) ٤٣١(عنواناً، واملخطوط 
الًّ يف التأليف البالغي، ِق أظهرت كثري من الدراسات أنَّ السيوطي كان ُم
) ٦(، وعددها ٪١ حيث بلغت نسبة مؤلَّفاته البالغية بالنسبة ملؤلفاته األخرى

ؤلَّفات، وأوصلها أمحد الشرقاوي إقبال، م)٩(اع إىل مؤلَّفات، وقد زادها إياد الطبَّ
فاً، وهؤالء الباحثون إنَّما نظروا إىل مؤلَّ)١٣( صاحب مكتبة اجلالل السيوطي إىل

املؤلَّفات اليت حتمل عناوين بالغية، وهذا يف رأيي غنب وإغفال جلهود السيوطي يف 
 .علوم البالغة

 التأليف البالغي عند ويظهر يل أنَّنا لو نظرنا مبنظور ومقياس جديد  إىل
السيوطي لوجدناه قد درس البالغة من جانبيها النظري والتطبيقي،كما ربط البالغة 

 .بالعلوم األخرى،وهذا مسلك مل جنده عند من سبقه من علماء البالغة
إنَّ التأليف البالغي عند السيوطي : ومن خالل هذا املنظور نستطيع أن نقول

 :سار يف ثالثة مسارات
 :التأليف البالغي النظري املباشر: سار األول امل

 . شرح عقود اجلمان-
 :التأليف ضمن علوم أخرى:  املسار الثاين

 : التأليف البالغي ضمن كتب إعجاز القرآن، ومنه
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 . معترك األقران-١
 . اإلتقان يف علوم القرآن-٢

 : التأليف البالغي ضمن كتب النحو
 . مهع اهلوامع-١
 . املزهر-٢

 :لتأليف البالغي ضمن كتب التفسري ا
 . التحبري يف علم التفسري-١

 : التأليف البالغي ضمن كتب السرية واملناقب
 .اخلصائص الكربى -
n التأليف البالغي ضمن املوسوعات . 
 . النقاية وشرحها -

 : املسار الثالث
 :ويشمل ،  التأليف التطبيقي -
 : إفراد علم من علوم البالغة بالتأليف–أ 
 . نظم البديع يف مدح خري شفيع-

 : إفراد أنواع ومباحث بالغية بالتأليف–ب 
 . جىن اجلناس-

 : إفراد بعض السور واآليات بالدراسات البالغية–ج 
 . فتح اجلليل للعبد الذليل-
 : التطبيق البالغي يف كتب التفسري–د 
 . قطف األزهار يف كشف األسرار-
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أمَّا عدد . مؤلَّفاً) ة وثالثنيمخس(ذا التصنيف ولقد بلغ تعداد مؤلَّفاته وفق ه
ثالثة (ة فبلغ الكتب واملختصرات والشروح اليت حتمل عناوين بالغية مستقلَّ

 .مؤلَّفاً كما ذكر الباحثون) ١٣(أو)٩(أو)٦(مؤلَّفاً وليس)وعشرين
وبالنَّظر يف مؤلفات السيوطي السابقة، جند أنَّ معظم مؤلَّفاته اليت حتمل عناوين 

منها )١٤( بالغية، إمَّا مفقودة، أو خمطوطة، أو مطبوعة طباعة قدمية، فعدد
مطبوعة، وحىت املطبوع، فإنَّ طباعته قدمية ) ٥(منها خمطوط، وعدد ) ٤(وعدد ،مفقود

جىن ((فرة يف املكتبات، وال هي يف متناول األيدي، ما عدا كتاب اجداً وغري متو
 .لك يصعب احلصول عليه، فهو حديث بعض الشيء، ومع ذ))اجلناس

فر يف ا غري متو-أيضاً-وشرح عقود اجلمان الذي هو أشهر كتبه يف البالغة 
املكتبات، وطباعته قدمية جداً، ومل جيد الكتاب من يقوم بتحقيقه وتنقيحه، وإخراجه 

 .لطلبة العلم، على ما فيه من فوائد مجَّة
-يف األغلب– معرفته لذا فإن معرفة جهود السيوطي وتأليفه البالغي، يعتمد

 ضمن الكتب واملؤلَّفات األخرى، فهي مجيعها مطبوعة، ما عدا البالغيةعلى جهوده 
) النكت البديعيات على املوضوعات(، وكتاب )نواهد األبكار وشوارد األفكار(كتاب 

 .فما زاال خمطوطني
وبعد دراسة بعض جهوده البالغية ضمن مؤلَّفاته، جند أنَّ الدارسني قد 

ة مؤلَّفاته لَّرفوا عن العناية هبذه اجلهود، ولعلَّ من أسباب ذلك، اعتقاد الكثريين بِقانص
إضافة إىل جهلهم مبواطن هذه اجلهود، . يف البالغة، قياساً مبؤلَّفاته يف العلوم األخرى

 .فهي مبعثرة ضمن علوم أخرى
 إقصائه عن أن لَّة مؤلَّفاته يف البالغة، ال يعد سبباً وجيهاً يفويبدو يل أن ِق
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فوا فيها سوى كتاب أو ؤلِِّيكون من علمائها البارزين، فكثري من علماء البالغة، مل ي
البيان (كتابني، بل إنَّ كثرياً منهم ذكر أبواباً منها يف كتبه، مثل اجلاحظ يف كتابه 

ا، ، والزخمشري مل يتعرَّض ألبواب بالغية بعينه)العمدة(، وابن رشيق يف كتابه )والتبيني
 .بل طبَّقها يف تفسريه وقس على ذلك كثرياً من الذين اشتهروا يف علم البالغة

فالبالغة يف القدمي كانت منثورة يف ثنايا كتب النحويني، واملفسرين وأصحاب 
، وعلى الرغم من ذلك اشتهر أصحاهبا بأنَّهم من أعالم البالغة، وإن كان ..الطبقات

 شيئاً يسرياً، وبعضهم كان يشرح، ليهم إالَّبعضهم يأخذ من سابقيه، وال يضيف إ
ألنَّها وجدت من يهتم هبا . فاهتم لقيت شهرة كبريةولكن مؤلَّ،وآخر كان خيتصر
 .وخيرجها إىل النور

كما –عها دة يف البالغة، وتنوُّا اإلمام السيوطي فعلى الرغم من تآليفه املتعدَّأمَّ
ة يف هذا  تقم عليه الدراسات املستقلَّ  مل يذكره أحد ضمن علماء البالغة، ومل-أينار

اجلانب، من القدماء أو احملدثني، فهناك من درس جالل الدين السيوطي حمدِّثاً ولغوياً 
أمَّا كونه بالغياً فما زال هذا اجلانب غُفالً، وحباجة إىل . …ومفسراً وفقيهاً،وأديباً 

 .عناية املتخصصني
 .ي كان جمرد ناقل عن غريه يعتقد كثري من الباحثني أنَّ السيوط

 كثري من مواحلقيقة أنَّه يف درسه البالغي، مل يكن ناقالً فقط، بل كان يقف أما
س، وحىت اختياره ملا ينقل يدل على رهافة حسه النصوص حيلِّلها بذوق اخلبري املتمرَّ

 .باللطائف واألسراراالهتمام وحسن اختياره، فهو كثري 
د مؤلَّفاته بالنقول، اليت كان ينسبها يف معظم وحىت وإن كان السيوطي قد حش

األحيان ألصحاهبا، فإنَّ طريقته هذه تعد اليوم من طرق البحث العلمي، فقد مجع املادة 
 .ارسني، ممَّا يغنيهم عن الرجوع لكثري من الكتبموثَّقة ووضعها بني أيدي الدَّ
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 علمائها، جند له فوه بنيوالسيوطي الذي مل حيفل به دارسو البالغة، ومل يصنَّ
جهوداً مل نرها عند من سبقه، فهو قد ألَّف يف اجلانبني النظري والتطبيقي، فألَّف كتباً 

رس، كما أفرد لوناً منها مستقلة يف علوم البالغة مجيعها، وأفرد علماً منها بالدَّ
 .بالبحث

ته ونراه يف  اجلانب التطبيقي ُيبدع، ويظهر ذوقه واضحاً جليا وتبدو براع
رس البالغي  من حدود املدرسة ومتكُّنه من علوم البالغة، فهو بصنيعه هذا أخرج الدَّ

 .الكالمية وأدخله يف املدرسة األدبية اليت تعىن باألمثلة والشواهد، مع تذوقها وحتليلها
ولقد وسَّع السيوطي دائرة البحث البالغي، بنظرته الذوقية ومناداته علمياً 

 . الكلمات يف التراكيب املتشاهبة وأثر ذلك على النَّظم واملعىنمبعرفة اختالف مواقع
والسيوطي يلفتنا إىل أمر مهم يف النَّظم، إذ النَّظم عنده ال يقتصر على تركيب 
اجلملة وعالقة الكلمات بعضها ببعض، بل ميتد ليشمل عالقة اآليات ببعضها، وميتد 

عن طريق مالحظة مناسبة كل أكثر ليشمل تراكيب وعالقات السور ببعضها، وذلك 
 .سورة مبا قبلها ومبا بعدها وهذا اجتاه بالغي جديد مل يلتفت إليه الكثريون

ق للمواضيع البالغية، ويدخلها ضمن علوم كثرية يؤكِّد والسيوطي حني يتطرَّ
وجوب ارتباط البالغة مبختلف العلوم، فالعلوم العربية واإلسالمية يعتمد بعضها على 

 .فصالية بينها؛ ألنَّ هدفها واحد وهو خدمة القرآن، وبيان إعجازهبعض، فال ان
صنَّف السيوطي ضمن علماء وبعد هذه اجلهود العظيمة أال يستحق أن ُي

 البالغة املشهورين؟
ارسني اهلمم، ليلتفتوا إىل هذه اجلهود واهللا أسأل أن يبعث يف نفوس الدَّ

 .لنور خدمة لإلسالم واملسلمنيويعملوا على إخراج هذا التراث إىل ا،مةالقيَّ
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  .٤٠٥-٣٠٩:؛إياد خالد الطبَّاع)معلمة العلوم اإلسالمية(اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي )١(
) جراف(و، وتعين الكتاب ) بيبلو(هي كلمة يونانية األصل مكونة من مقطعني : البيبلوجرافيا  )٢(

ومن مجع املعلومات ، أو الكتابة عن الكتب ، وصف الكتب وتعين وصف أو كتابة وبالتايل معناها 
وهي بشكل عام قوائم وصفية ، عن الكتاب واإلنتاجات الفكرية وتقدميها لآلخرين بطريقة منظمة 

مرتبة ملصادر الفكر اإلنساين من خمطوطات ومطبوعات وغريها من أوعية املعلومات ُتعرَّف الباحث 
وتتناول أحياناً هذه األعمال ، حمللِّي أو العاملي من مؤلفات مبا ُنشر أو صدر على املستوى ا
رحبي مصطفى عليان ، مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات / موضوعاً معيناً أو موضوعات عدة 

قاموس البنهاوي املوسوعي يف مصطلحات املكتبات :  وانظر كذلك ٩٩-٩٨: وآخرون
  .٥٣:واملعلومات

 .١/٣٣٨: حسن احملاضرة )٣(
 .١١٦، ٩٨: ث بنعمة اهللالتحدُّ )٤(
حيىي حممود ساعايت، نشر يف جملة : فات السيوطي، علي بن أمحد احلمصي، دراسة وحتقيقفهرس مؤلَّ )٥(

 .هـ١٤١١عامل الكتب، اجمللد الثاين عشر، شوال 
 .٤٠٥-٣٠٩: ، إياد خالد الطبَّاع)معلمة العلوم اإلسالمية(اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي  )٦(
 .٣١٣:بقاملرجع السا )٧(
 .٤٦-٤٥:حياة جالل الدين السيوطي مع العلم من املهد إىل اللحد، سعدي أبو حبيب )٨(
فات السيوطي، علي بن أمحد احلمصي، دراسة حيىي حممود ساعايت، جملة عامل الكتب، م فهرس مؤلََّ )٩(

 .٢٣٥ص : هـ١٤١١شوال ١٤ )٢(العدد ١٢
 .٢٤١: املرجع السابق )١٠(
 .٢١٢: ، إياد الطبَّاعاإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي )١١(
، ٢٧٦، ٢٥٥، ٢٣٢، ١٨٢، ١٦٦، ٨٣، ٥٦: مكتبة اجلالل السيوطي، أمحد الشرقاوي إقبال )١٢(

٣٧٣، ٣٦٩، ٣٢٤، ٣١٠ . 
  .٢٦٣: إياد خالد الطبَّاع ، اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي  )١٣(
: ، وانظر كذلك٢٠٣: دليل خمطوطات السيوطي وأماكن وجودها، أمحد اخلازندار، وآخرون )١٤(
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 .٢٥٥: مكتبة اجلالل السيوطي
 .٢٠٣: دليل خمطوطات السيوطي) ١٥(
 .٢٦٤: جالل الدين السيوطي، عبدالعال مكرم)  ١٦(
مكتبة اجلالل : ، وانظر٢٠١-٢٠٠: دليل خمطوطات السيوطي وأماكن وجودها، أمحد اخلازندار)  ١٧(

 .٢٥٥: السيوطي، أمحد الشرقاوي إقبال
 ٦٢:قرشي درندراوي:،أدب السيوطي١١٤:ة أهل السنة، حممد الصاملاملدخل إىل دراسة بالغ)  ١٨(
 .١٨٢: مكتبة اجلالل السيوطي، أمحد الشرقاوي إقبال)  ١٩(
 .٣٢٤: ، مكتبة اجلالل السيوطي١٩٧: دليل خمطوطات السيوطي)  ٢٠(
 .٣١٠:مكتبة اجلالل السيوطي: وانظر كذلك)  ٢١(
 .٣٤٤-١/٣٤٣: حسن احملاضرة)  ٢٢(
 .٣٧٣: ، مكتبة اجلالل السيوطي٢١٦: ل خمطوطات السيوطيدلي)  ٢٣(
 .١/٤٧٩: كشف الظنون)  ٢٤(
 .١٩١: دليل خمطوطات السيوطي)  ٢٥(
 .١٩٩: املرجع السابق)  ٢٦(
 .١١٠: املرجع السابق)  ٢٧(
بالفاء والنون، ويف فهرس مؤلفات السيوطي ومكتبة اجلالل ) ابن الفنري: (يف حسن احملاضرة)  ٢٨(

 .بالغني والفاء، وهو حتريف) الغفري(ي السيوط
 .٣٧٣: ، مكتبة اجلالل السيوطي٢١٦: دليل خمطوطات السيوطي)  ٢٩(
 .٤١: دليل خمطوطات السيوطي)  ٣٠(
 .٤٤: املرجع السابق)  ٣١(
 .٢٧٦: ، أمحد الشرقاوي إقبال:مكتبة اجلالل السيوطي)  ٣٢(
 .٣٠-٢٩:دليل خمطوطات السيوطي)  ٣٣(
 .١١٤: هل السنة، الصاملبالغة أ)  ٣٤(
 .٣٧٩: مكتبة اجلالل السيوطي: ، وانظره يف٢١٨: دليل خمطوطات السيوطي)  ٣٥(
 .٣١٤: ، مكتبة اجلالل السيوطي٢٠٨: دليل خمطوطات السيوطي)  ٣٦(
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 .١١٨،١١٩: ، مكتبة اجلالل السيوطي٣٢-٣١: دليل خمطوطات السيوطي)  ٣٧(
 .٢٩١:  مكتبة اجلالل السيوطي،١٤٤/١٤٥: دليل خمطوطات السيوطي)  ٣٨(
  .٣٧١:مكتبة اجلالل السيوطي،٢٥٨: دليل خمطوطات السيوطي وأماكن وجودها )  ٣٩(
  .٥٤ –٥٣:مكتبة اجلالل السيوطي،٢٥٥:دليل خمطوطات السيوطي وأماكن وجودها)  ٤٠(
 .٢٦٥: جالل الدين السيوطي، عبدالعال مكرم)  ٤١(
 .٢١٦:  وجودها، أمحد اخلازنداردليل خمطوطات السيوطي وأماكن)  ٤٢(
 .٣٦٦: أدب السيوطي، قرشي درندراوي)  ٤٣(
 .٢١٦: دليل خمطوطات السيوطي وأماكن وجودها، أمحد اخلازندار)  ٤٤(
 .٢٦٦: جالل الدين السيوطي، عبدالعال مكرم)  ٤٥(
 ٣٦٩:طي،مكتبة اجلالل السيو٢١٦:دليل خمطوطات السيوطي وأماكن وجودها،أمحد اخلازندار)  ٤٦(
،مكتبة اجلالل ١٩٤:ل خمطوطات السيوطي وأماكن وجودها،أمحد اخلازندار وآخرونــدلي) ٤٧(

 .١٦٦: السيوطي
 .١٩٤: املرجع السابق)  ٤٨(
 .٥٦: مكتبة اجلالل السيوطي، أمحد الشرقاوي إقبال)  ٤٩(
 .١٦٦: املرجع السابق)  ٥٠(
 .١٩٧: دليل خمطوطات السيوطي وأماكن وجودها)  ٥١(
 .٢٠٩: املرجع السابق)  ٥٢(
 .١٩٠: املرجع السابق)  ٥٣(
اجلواب (، وورد فيه بلفظ ١٦٨:، مكتبة اجلالل السيوطي١٩٤:دليل خمطوطات السيوطي)  ٥٤(

 ).األسد
 .٣٩: دليل خمطوطات السيوطي)  ٥٥(
 .٢٦٣، ٢٦٢: مكتبة اجلالل السيوطي)  ٥٦(
 .١/٢٩٦: احلاوي للفتاوي)  ٥٧(
 .٢٧٦: السيوطيمكتبة اجلالل )  ٥٨(
  .٣٠: دليل خمطوطات السيوطي)  ٥٩(
 .٤٥: املرجع السابق)  ٦٠(
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 .٣٧٢: ، مكتبة اجلالل السيوطي٩٢: دليل خمطوطات السيوطي)  ٦١(
 .١٤: حبوث يف البالغة، عبد الستار حسني زموط)  ٦٢(
 .٢: شرح عقود اجلمان)  ٦٣(
 .١٤: حبوث يف البالغة، عبد الستار زموط)  ٦٤(
 .٧: شرح عقود اجلمان)  ٦٥(
 .١٠: حبوث يف البالغة، عبد الستار زموط)  ٦٦(
  .١/٣٣٨: حسن احملاضرة)  ٦٧(
 .١٦-١٥: حبوث يف البالغة، عبد الستار زموط)  ٦٨(
أ، : معترك األقران يف إعجاز القرآن، جالل الدين السيوطي، ضبطه وصححه أمحد مشس الدين)  ٦٩(

حممد : إعجاز القرآن الكرمي بني اإلمام السيوطي والعلماء: وحتقيقها يفوانظر االختالف يف هذه التسمية 
 .٢٧٨-٢٧٠: بن عقيل موسى

 .١٥٢: خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية، عبد العظيم املطعين)  ٧٠(
ة معان كلفظ اللفظ املشترك الذي يستعمل يف عدَّ: فالوجوه: (، حيث قال١/١٤١: اإلتقان)  ٧١(
 ).معترك األقران يف مشترك القرآن(د أفردت يف هذا الفن كتاباً مسيته وق) األمة(
نا الكالم هنا فلنرجع إىل املقصود؛ ألنّ هذا وقد طولَّ: (، حيث قال٢/١٣١: معترك األقران)  ٧٢(

 ).اإلتقان يف علوم القرآن(الكتاب ال يسع ذلك، وقد أودعنا أكثره يف كتابنا 
 .٤٢-١/٢٣: معترك األقران)  ٧٣(
 .٥٦-١/٤٣: املرجع السابق)  ٧٤(
 .٦١-١/٥٨: املرجع السابق)  ٧٥(
 .١٣١-١/١٢٨: املرجع السابق)  ٧٦(
 .١٤٢-١/١٣٦: معترك األقران)  ٧٧(
 .١٦١-١/١٥٦: املرجع السابق)  ٧٨(
 .١٦٩-١/١٦٣: املرجع السابق)  ٧٩(
 .١٧٢-١٦٩: املرجع السابق)  ٨٠(
 .١٧٤-١/١٧٢: املرجع السابق)  ٨١(
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 .١٨٥-١/١٨٤: املرجع السابق  )٨٢(
 .٢٠٢-١/١٨٦: املرجع السابق)  ٨٣(
 .٢١٥-١/٢٠٢: املرجع السابق)  ٨٤(
 .٢٢٠-١/٢١٦: املرجع السابق)  ٨٥(
 .٢٨٢-١/٢٢٢: املرجع السابق)  ٨٦(
 .٣١٨-١/٢٨٣: املرجع السابق)  ٨٧(
 .٣٤١-١/٣١٩: املرجع السابق)  ٨٨(
 .٣٤٥-١/٣٤١: املرجع السابق)  ٨٩(
 .١/٣٤٦: املرجع السابق  )٩٠(
 .٣٥١-١/٣٤٦: املرجع السابق  )٩١(
 .١/٣٨٧: املرجع السابق)  ٩٢(
 .١/٣٨٧: معترك األقران)  ٩٣(
 .٣٨٩-١/٣٨٨: املرجع السابق)  ٩٤(
 .١١:جىن اجلناس، جلالل  الدين السيوطي، حتقيق ودراسة حممد علي رزق اخلفاجي)  ٩٥(
 .٣/١٨:  عشى طريقة املغاربة واملشارقة يف ترتيب احلروفوقد ذكر القلقشندي يف صبح األ)  ٩٦(
 .٢/١١:  معترك األقران) ٩٧(
 . ٢/١١: املرجع السابق ) ٩٨(
  .٢/١٨:  املرجع السابق )٩٩(
  .٢/١٨: املرجع السابق )  ١٠٠(
  .٢/١٩: املرجع السابق )  ١٠١(
 . وما بعدها ٦ – ٢/٣: املرجع السابق : انظر )  ١٠٢(
  .٥٢٠ – ٣/٥٠١: رجع السابق امل)  ١٠٣(
 . وما بعدها – ٢/٣:معترك األقران)  ١٠٤(
  .١/٣٨٩:املرجع السابق)  ١٠٥(
  .١/٣٨٩:املرجع السابق)  ١٠٦(
  .١/٣٩٠:املرجع السابق)  ١٠٧(
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  .٤٣-٢/٤٢:املرجع السابق)  ١٠٨(
  .٤٩-٢/٤٨:معترك األقران)  ١٠٩(
 .١/١٢: ل إبراهيممقدمة اإلتقان بتحقيق حممد أبو الفض  )١١٠(
 .٥١٨: ، حممد يوسف الشربـجيقرآناإلمام السيوطي وجهوده يف علوم ال  )١١١(
 ).٥( هامش رقم ٥١٨: املرجع السابق  )١١٢(
 .١/٣: اإلتقان) ١١٣(
 .٧-١/٤:  اإلتقان يف علوم القرآن) ١١٤(
 .١/٨:  املرجع السابق) ١١٥(
 .١/٨:  املرجع السابق) ١١٦(
 .١/٩:  علوم القرآن اإلتقان يف) ١١٧(
 .١/٩:  املرجع السابق) ١١٨(
 .٥٥٣:  اإلمام السيوطي وجهوده يف علوم القرآن، حممد يوسف شربـجي) ١١٩(
:  جالل الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده يف الدرس اللغوي، طاهر سليمان محوده) ١٢٠(

٣٢٣.  
 .٣٢٤:  املرجع السابق) ١٢١(
 .٢/٤٨: مهع اهلوامع  )١٢٢(
  .٤٢٠-٣/٤١٩:املرجع السابق) ١٢٣(
 .٢/١٧:  املرجع السابق )١٢٤(
 .٢/٣٣:  املرجع السابق )١٢٥(
 .٢/٣٤: املرجع السابق)  ١٢٦(
 .٢/٦٧: املرجع السابق)  ١٢٧(
 .٦٠: التنغيم اللغوي يف القرآن الكرمي، مسري العزاوي  )١٢٨(
 .٢/٥٠٣:  مهع اهلوامع) ١٢٩(
 .٢/٥٠٥: امعمهع اهلو: وانظر  )١٣٠(
 .٢/٥٠٧: املرجع السابق)  ١٣١(
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 .٣/٢٨٢: املرجع السابق)  ١٣٢(
 .١/١٢٠: مهع اهلوامع  )١٣٣(
 .٦١: اويالتنغيم اللغوي يف القرآن الكرمي، مسري العزَّ ) ١٣٤(
 .١٦٧: جالل الدين السيوطي مسريته العلمية ومباحثه اللغوية، مصطفى الشكعة ) ١٣٥(
 .١٧٥:ين السيوطي إمام اجملتهدين واجملددين يف عصره،عبد احلفيظ فرغلياحلافظ جالل الد  )١٣٦(
 .١/١٨٧: املزهر  )١٣٧(
 .١/١٨٧: املرجع السابق ) ١٣٨(
 .١٩٢-١/١٩٠: رجع السابقمل ا) ١٣٩(
 .١/١٩٣: املزهر  )١٤٠(
 .١٩٤-١/١٩٣: املزهر يف علوم اللغة)  ١٤١(
 .١/١٩٥:رجع السابقامل)  ١٤٢(
 .١/١٩٧: املزهر)  ١٤٣(
 .١/١٩٨: رجع السابقامل)  ١٤٤(
 .١٩٩-١/١٩٨: املرجع السابق)  ١٤٥(
 .١/٢٠٧: املزهر)  ١٤٦(
 .١/٢٠٧:  رجع السابقامل)  ١٤٧(
 .١/٢٠٧: املرجع السابق)  ١٤٨(
 .١/٢٠٧: املرجع السابق)  ١٤٩(
 .٢٠٩-١/٢٠٨: املرجع السابق)  ١٥٠(
 .١/٢١٠: رجع السابقامل)  ١٥١(
 .١/٢١١: سابقاملرجع ال  )١٥٢(
 .١/٢١١: املرجع السابق ) ١٥٣(
 .١/٢١٢: املرجع السابق ) ١٥٤(
 .١/٢١٢: ملرجع السابقا)  ١٥٥(
 .١/٢١٣: املرجع السابق ) ١٥٦(
  .٣٢٢ – ٣٢١:الصاحيب  )١٥٧(
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 .١/٢٠٧: املزهر ) ١٥٨(
 .١/١٩٢: املزهر  )١٥٩(
  .٤٣٣:الصاحيب ) ١٦٠(
 .١/١٩٦: املزهر ) ١٦١(
 .٣٨٤: الصاحيب  )١٦٢(
  .٤٥٢) : باب إخراج الشيء احملمود بلفظ يوهم غري ذلك: (  املرجع السابق )١٦٣(
 .٤٥٣: املرجع السابق ) ١٦٤(
 .٤٥٧: املرجع السابق ) ١٦٥(
 .٢٩-٢٨: التحبري يف علم التفسري  )١٦٦(
 .من البحث ٣١ – ٣٠ص: انظر الكالم مفصالً ) ١٦٧(
 .١٣): ة احملقق فتحي عبد القادر فريدمقدم(التحبري يف علم التفسري  ) ١٦٨(
 .١/٢٥١: كشف الظنون: انظر)). بغية الواصل إىل معرفة الفواصل((ويسمَّى   )١٦٩(
 .٣٦:التحبري يف علم التفسري ) ١٧٠(
 .١/١١٢: اخلصائص الكربى  )١٧١(
 .١/١١٧: املرجع السابق ) ١٧٢(
 .١١٧-١١٦: املرجع السابق  )١٧٣(
 .٣٩٠، ٣٨٨، ٣٧٢، ١/٣٥٨:  ، القاضي ِعَياضقوق املصطفى بتعريف حالشفا ) ١٧٤(
 .١/١١٨: اخلصائص الكربى)  ١٧٥(
 .١١٧: املرجع السابق)  ١٧٦(
 .١٠١: ، البديعيات يف األدب العريب، علي أبو زيد٢١:  جىن اجلناس )١٧٧(
 .٢٢: جىن اجلناس  )١٧٨(
 .٢٨٤-٢٨٣:، علي أبو زيد أثرها- تطورها -البديعيات يف األدب العريب، نشأهتا  ) ١٧٩(
 .٢٢:  جىن اجلناس  )١٨٠(
 .١٠، ٩:جىن اجلناس، السيوطي، دراسة حمقق الكتاب حممد علي رزق خفاجي ) ١٨١(
 .٢/١٧٣: شرح عقود اجلمان ) ١٨٢(



 
 
 
 

 ٩٦٣       الظهار         أمحدجناح بنت .  د–مؤلفات السيوطي يف علم البالغة                        
 
 .٢٩: ة احلمويخزانة األدب، ابن حجَّ ) ١٨٣(
 .٢٥: جىن اجلناس، دراسة احملقق)  ١٨٤(
 .٧١:جىن اجلناس ) ١٨٥(
 .٢٧-٢٦: املرجع السابق  )١٨٦(
 .٢٨: املرجع السابق  )١٨٧(
 .٣٠-٢٨: املرجع السابق ) ١٨٨(
 .١٢٠ - ٧٣: املرجع السابق ) ١٨٩(
 .١٦٠-١٢١: املرجع السابق  )١٩٠(
 .١٧٩-١٦١: املرجع السابق ) ١٩١(
 .١٩٦-١٨٠: املرجع السابق ) ١٩٢(
 .٢٠٩-١٩٧: املرجع السابق ) ١٩٣(
 .٢٤٣-٢١٠ : املرجع السابق )١٩٤(
 .٢٦٦-٢٤٤: املرجع السابق)  ١٩٥(
 .٢٦٩-٢٦٧: املرجع السابق  )١٩٦(
 .٢٧١-٢٧٠: املرجع السابق ) ١٩٧(
 .٢٧٤-٢٧٢: املرجع السابق ) ١٩٨(
 .٢٧٦-٢٧٥: املرجع السابق ) ١٩٩(
 .٢٨٢-٢٧٧: املرجع السابق ) ٢٠٠(
 .٢٨٤-٢٨٣: املرجع السابق ) ٢٠١(
 .٣٠١-٢٨٨: املرجع السابق ) ٢٠٢(
 .٣٠: املرجع السابق ) ٢٠٣(
  .١/٣٣٨:حسن احملاضرة)  ٢٠٤(
  .١٥:السيوطي، فتح اجلليل للعبد الذليل )  ٢٠٥(
  .٣٧:دالئل اإلعجاز)  ٢٠٦(
  .١٨:فتح اجلليل للعبد الذليل)  ٢٠٧(
  .١٩-١٨:املرجع السابق)  ٢٠٨(
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 .٤٠-٣٩: املرجع السابق  )٢٠٩(
 .٤٠: املرجع السابق ) ٢١٠(
 .٤١: ملرجع السابقا ) ٢١١(
 .٤١: املرجع السابق ) ٢١٢(
 .٤١: املرجع السابق  )٢١٣(
 .٤٢:  املرجع السابق )٢١٤(
 .٩٥-٨٩: قطف األزهار يف كشف األسرار ) ٢١٥(
 . ١/٩٦: قطف األزهار )  ٢١٦(
  .٩٧ – ١/٩٦:   املرجع السابق )٢١٧(
 .١/٩٨: املرجع السابق ) ٢١٨(
 .١/١٠١: املرجع السابق ) ٢١٩(
  .١٩٩ – ١/١٩٥: قطف األزهار يف كشف األسرار )  ٢٢٠(
 .٢/٦٧٩: املرجع السابق)  ٢٢١(
 .٢/٨٥٢: قطف األزهار يف كشف األسرار)  ٢٢٢(
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 . الكرميالقرآن -١
 احلليب البايب، مطبعة عيسى )ط.د(السيد أمحد صقر، : حتقيق، الصاحيب، فارس، أبو احلسني أمحد ابن -٢

 ).ت.د(شركاه، مصر، القاهرة، و
 املناهل،، دار ١ط، حياة جالل الدين السيوطي مع العلم من املهد إىل اللحد، حبيب، سعدي أبو -٣

 .هـ١٤١٣سوريا، دمشق، 
، عامل ١طعلي أبو زيد :  أثرها-تطورها ،  نشأهتا -البديعيات يف األدب العريب ، زيد، علي أبو -٤
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 .هـ١٤٠٣الكتب، سوريا، لبنان، 
 ويصف مؤلَّفات جالل الدين جيمع سجل((مكتبة اجلالل السيوطي ، أمحد الشرقاوي إقبال، -٥

-هـ١٣٩٧، دار املغرب للتأليف والترمجة والنشر، املغرب الرباط، )ط.د)): (عبدالرمحن السيوطي
 .م١٩٧٧

 مصر، اجني،اخل، مكتبة )ط.د(حممود حممد شاكر، : حتقيق، دالئل اإلعجاز، عبدالقاهر اجلرجاين، -٦
 ).ت.د(القاهرة، 

 جملة عامل نشرحيىي حممود ساعايت، : دراسة وحتقيق: فهرس مؤلَّفات السيوطي، علي بن أمحد احلمصي، -٧
 .هـ١٤١١، شوال )٢(م العدد١٢الكتب، 

))   وآثاره وجهوده يف الدرس اللغويوحياته عصره((جالل الدين السيوطي ، طاهر سليمان محودة، -٨
 .هـ١٤١٠إلسالمي، لبنان، بريوت، ، املكتب ا١ط

 .م١٨٥٣-هـ١٢٨٣مطبعة بوالق،مصر،القاهرة،) ط.د(،خزانة األدب، ابن ِحجَّة احلموي، -٩
      الكويت،،مكتبة ابن تيمية ١دليل خمطوطات السيوطي وأماكن وجودها، ط،أمحد،اخلازندار -١٠

 .ـه١٤٠٣
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢ان، بريوت، ، دار الفكر، لبن)ط.د:(كشف الظنون، حاجَّي خليفة، -١١
، دار املعارف، مصر القاهرة، )ط.د))  (نقدية دراسة((أدب السيوطي ،قرشي عبَّاس ، دندراوي -١٢

 ).ت.د(
  رةــالقاهر ـ،مطبعة احلسني اإلسالمية،مص١ط،حبوث يف البالغة،عبد الستار حسنيزموط، -١٣

 .هـ  ١٤١٣،
 احلليب، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب ٤ط: لقرآناإلتقان يف علوم ا، جالل الدين السيوطي، -١٤

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨وأوالده، مصر، القاهرة، 
 العلوم، دار ١حتقيق فتحي عبدالقادر فريد، ط، التحبري يف علم التفسري، جالل الدين السيوطي، -١٥

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢للطباعة والنشر، اململكة العربية السعودية، الرياض، 
 املكتبة ١هيثم خليفة طعيمي، ط:اعتىن به وراجعه، التحدُّث بنعمة اهللا،ين جالل الدالسيوطي، -١٦

 .هـ١٤٢٣العصرية، صيدا، بريوت، 
،املطبعة الفنية )ط.د(حممد علي رزق اخلفاجي:حتقيق ودراسة، ىن اجلناسج،جالل الدين السيوطي، -١٧

 ).ت.د(



 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦معة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا، ججملة جا      ٩٦٦ 
 
-هـ١٤٠٨روت ــية،لبنان،بي،دار الكتب العلم)ط.د(احلاوي للفتاوي،،جالل الدينالسيوطي، -١٨

 .م٩٨٨
) م.د) (ن.د(،١حممد أبو الفضل إبراهيم، ط: حتقيق: حسن احملاضرة، جالل الدين السيوطي، -١٩

 .م١٩٦٧-هـ١٣٨٧
 ).ت.د(، دار الكتاب العريب، لبنان، بريوت )ط.د(، اخلصائص الكربى، جالل الدين السيوطي، -٢٠
 وأوالده،، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ٢، طشرح عقود اجلمان، جالل الدين السيوطي، -٢١

 .هـ١٣٧٤مصر، القاهرة، 
 دار ١طعبدالقادر أمحد عبدالقادر، : حتقيق، فتح اجلليل للعبد الذليل، جالل الدين السيوطي، -٢٢

 .هـ١٤١٢البشري، األردن، عمان، 
 بريوت،اب العريب لبنان، ، دار الكت)ط.د(قطف األزهار وكشف األسرار، ، جالل الدين السيوطي، -٢٣

 ).ت.د(
 صبيح علي، مكتبة ومطبعة حممد )ط.د(، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين السيوطي، -٢٤

 ).ت.د(وأوالده، مصر، القاهرة، 
 أمحد: ضبطه وصححه وكتب فهارسه، معترك األقران يف إعجاز القرآن، جالل الدين السيوطي، -٢٥

 .هـ١٤٠٨لكتب العلمية، لبنان، بريوت، ، دار ا١مشس الدين، ط
 النعساين،حممد بدر الدين : عين بتصحيحه، مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع، جالل الدين السيوطي، -٢٦

 ).ت.د(، دار املعرفة للطباعة والنشر، لبنان، بريوت، )ط.د(
 سوريا،ملكتيب ، دار ا١ط، اإلمام السيوطي وجهوده يف علوم البالغة، حممد يوسف الشرجبي، -٢٧

 ..هـ١٤٢١دمشق، 
 
، الدار املصرية ١ط))  ومباحثه اللغويةالعلمية مسريته((جالل الدين السيوطي ، مصطفى الشكعة، -٢٨

 .هـ١٤١٥اللبنانية، مصر، القاهرة، 
 اشبيليا،، مركز الدراسات واإلعالم دار ١املدخل إىل دراسة بالغة أهل السنة، ط، حممد الصامل، -٢٩

 .هـ١٤١٨عربية السعودية، الرياض، اململكة ال
، دار القلم، ١ط))  اإلسالميةالعلوم معلمة((اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي، إياد خالدالطبَّاع، -٣٠



 
 
 
 

 ٩٦٧       الظهار         أمحدجناح بنت .  د–مؤلفات السيوطي يف علم البالغة                        
 

 .هـ١٤١٧سوريا، دمشق، 
 دار الضياء، األردن، ١التنغيم اللغوي يف القرآن الكرمي، ط، مسريالعزَّاوي، -٣١

 .م٢٠٠٠هـ،١٤٢١عمان
دار الفكر للطباعة ،٢ط،مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات،حبي مصطفى وآخرونر، عليان-٣٢

 .م ٢٠٠١-هـ١٤٢١عمان،األردن،والنشر
 ،بريوت،لبنان، دار الكتب العلمية،)ط.د(أبو الفضل الشفا بتعريف حقوق املصطفى،  ، ضايع -٣٣

 ).ت.د(
))  واجملددين يف عصرهاجملتهدين امإم((احلافظ جالل الدين السيوطي ، عبداحلفيظ فرغلي القرين، -٣٤

 .م١٩٩٠، اهليئة العامة املصرية للكتاب، مصر، القاهرة، )ط.د(
 املؤسسة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي )ط.د(، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاءالقلقشندي، -٣٥

 .م١٩٦٣-هـ١٣٨٣املصرية العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشر، 
    القاهرة،،مكتبة وهبة مصر، ١ط:خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية،د العظيم عباملطعين، -٣٦

 .هـ١٤١٣
 لبنان، الرسالة،، مؤسسة ١جالل الدين السيوطي وأثره يف الدراسات اللغوية، ط، عبدالعال مكرم، -٣٧

 .هـ١٤٠٩بريوت، 
"  نقدية ومقارنةدراسة"والعلماءطي إعجاز القرآن الكرمي بني اإلمام السيو، حممد بن عقيل  ، موسى -٣٨

 .هـ١٤١٧،جدة ،  السعودية العربيةاململكة ، دار األندلس اخلضراء ،١ط
العريب ،طبعة تذكارية،قاموس البنهاوي املوسوعي يف مصطلحات املكتبات واملعلومات، البنهاوي-٣٩

 .م ١٩٩١،القاهرة،مصر،للنشر والتوزيع
 
 

 


